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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน

อาคาร 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

สนามกีฬาอเนกประสงค์

โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรมสามัญศึกษา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 22/18 หมู่บ้านชินเขต ซอย1/22 แขวงทุ่ง
สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา เดิมเป็นที่ดินของคุณย่าผัน คาจงจิตร
สภาพเดิมเป็นที่ลุ่ม มีแอ่งน้า ต้นกกและหญ้าปล้องขึ้นเต็มบริเวณพื้นที่ คุณย่าผัน คาจงจิตร ได้มอบที่ดินแปลง
นี้ให้แก่วัดทองสุทธาราม แขวงบางซื่อ ปีพุทธศักราช 2528 พระครูสุวรรณสุทธารมย์ เจ้าอาวาสวัดทองสุ
ทธาราม คณะกรรมการวัดทองสุ ทธาราม และนายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อานวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธาราม
วิทยา (ในขณะนั้น) เห็นว่าโรงเรียนสุวรรณ สุทธารามวิทยา ซึ่งก่อสร้างอยู่ในที่ดินของวัดทองสุทธารามได้รับ
นักเรียนเข้าเรียนตามเป้าหมายและนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นจานวนมากในแขวงบางซื่อ ท่า
ทราย ทุ่งสองห้อง และอาเภอเมืองนนทบุรี ยังไม่มีโรงเรียนใกล้บ้านต้อง เดินทางไปเรียนต่อยังโรงเรียนที่อยู่
ไกลๆด้วยเจตนารมณ์และศรัทธาของท่านพระครูสุวรรณสุทธารมย์ในการที่จะให้ การสนับสนุนการศึกษาของ
ชาติและให้เยาวชนไทยทุกฐานะได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มากขึ้น

พระครูสุวรรณสุทธารมย์

คุณย่าผัน คาจงจิตร

วัดทองสุทธาราม โดยพระครูสุวรรณสุทธารมย์ คณะกรรมการวัดทองสุทธาราม ได้ทาหนังสืออนุญาต
ให้กรมสามัญศึกษาใช้ที่ดินแปลงนี้สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา เดือนมิถุนายน 2529 อธิบดีกรมสามัญศึกษา โดย
ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง และเจ้าหน้าที่กรมสามัญศึกษา นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณ สุ
ทธารามวิทยา ได้เข้ามาสารวจพื้นที่ที่จะก่อสร้างโรงเรียน
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วันที่ 14 สิงหาคม 2529 กรมสามัญศึกษาได้ตอบรับการใช้ที่ดินแปลงนี้ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา 2530 กรมสามัญศึกษาได้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 1 โรง ชื่อ
“โรงเรียนบางเขนวิทยา” โดยเช่าพื้นที่นี้กับกรมการศาสนาเป็นเวลา 30 ปี และสิ้นสุดตามสัญญาเช่าในวันที่
22 กรกฎาคม 2531

ภาพบรรยากาศของโรงเรียนในช่วงแรก

วันที่ 16 เมษายน 2530 กรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้โรงเรียนวัดทองสุทธารามวิทยาซึ่งเป็น
โรงเรียนพี่ เป็นผู้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เข้าเรียนในโรงเรียนบางเขนวิทยา จานวน 4 ห้องเรียน มี
นักเรียนจานวน 200 คน โดยมี นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อานวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยาเป็นผู้ดูแลการ
จัดตั้งโรงเรียนบางเขนวิทยาและปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเป็นการชั่วคราว ปีการศึกษา 2531 กรมสามัญศึกษาได้
อนุมัติให้โรงเรียนบางเขนวิทยารับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จานวน 6 ห้องเรียน นักเรียนจานวน
300 คน โดยใช้อาคารเรียนที่โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา
วันที่1 มิถุนายน 2531 นายวินัย นุ่นพันธ์ ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ได้รับ
คาสั่งให้รักษาการในตาแหน่ง “ครูใหญ่โรงเรียนบางเขนวิทยา”

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในช่วงแรก

วันที่ 20 กรกฎาคม 2531 นายวินัย นุ่นพันธ์ ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา
รักษาการในตาแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบางเขนวิทยาได้รับมอบอานาจเป็นผู้แทนกรมสามัญศึก ษาลงนามใน
หนังสือกรรมสิทธิ์การใช้ที่ดินแปลงนี้สร้างโรงเรียน เมื่อดาเนินการในเรื่องที่ดินเรียนร้อยแล้วโรงเรียนบางเขน
วิทยาได้ดาเนินการจัดทาโครงการ “รวมน้าใจสู่ บ.ว.” เพื่อระดมทุนทาห้องเรียนชั่วคราวของโรงเรียนบางเขน
วิทยา โดยปรับปรุงพื้นที่ซ่อมแซมโรงเรียนที่บริษัทชินเขตมอบให้กับโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางเขนวิทยาคณะกรรมการวัดทองสุทธารามและผู้มีอุปการคุณในหมู่บ้านชินเขต
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ภาพการก่อสร้างอาคารเรียนแรกของโรงเรียน

วันที่ 16 สิงหาคม 2531 คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบางเขนวิทยา ได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่
บริเวณที่ จะทาอาคารชั่วคราว ซึ่งมีต้นกกสูงท่วมศีรษะ
วันที่ 12 กันยายน 2531 เทพื้นที่ห้องอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จเรียนร้อย ในวันที่ 28 กันยายน 2531
สานักงบประมาณได้อนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนบางเขนวิทยา และวันที่ 11
ตุลาคม 2531 ได้ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์จากโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยามาสู่โรงเรียนบางเขนวิทยาและเปิดทา
การเรียนการสอน ณ โรงเรียนบางเขนวิทยา

ภาพการก่อสร้างอาคารเรียนแรกของโรงเรียน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2531 โรงเรียนบางเขนวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนราชวินิตบางเขน เพื่อเป็นไปตาม
พระราชดาริ ในการจัดตั้งโรงเรียน

ภาพการก่อสร้างอาคารเรียนที่สองและสามของโรงเรียน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อ
โรงเรี ย นบางเขนวิท ยาเป็ น โรงเรี ย นราชวิ นิต บางเขนและได้ รั บ พระราชทานพระบรมราชานุ ญาตจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้อัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
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ภาพตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน และบรรยากาศของโรงเรียนในปัจจุบัน

วัน ที่ 25 พฤศจิ กายน 2540 ผ่ านเกณฑ์การประเมินและได้รับการประกาศให้ เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีการศึกษา 2540 ในวันที่ 30 มกราคม 2541
ปีการศึกษา 2546 ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนและคณะกรรมการการศึกษาเขตหลักสี่ ให้เป็น
โรงเรียนในโครงการ 1 อาเภอ 1 โรงเรียนในฝัน นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ชุมชนให้การยอมรับ
ปีการศึกษา 2547 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนแกนนา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ปีการศึกษา 2547 ได้รับการคัดเลือกจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ให้
เป็นตัวแทนโรงเรียนเดียวในกรุงเทพมหานครในการเป็นโรงเรียนต้นแบบ โครงการให้ความรู้เรื่อง “ การเพิ่ม
ผลผลิตในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ”
ปีการศึกษา 2548 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนาในโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” เพื่อ
ส่งเสริมเพศศึกษาสาหรับเยาวชน โดยได้รับการสนับสนุนของกองทุนโลก โดยกระทรวงสาธารณสุข
ปีการศึกษา 2548 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรี ยนแกนนาของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
14 กุมภาพัน ธ์ 2549 ผ่ านการรั บรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝั นตามโครงการ 1 อาเภอ 1
โรงเรียนในฝัน
30 มิถุนายน 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินทรง
เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา และทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
26 - 28 กุมภาพันธ์ 2550 ผ่านการประเมินภายนอก (รอบสอง) เพื่อรับรองคุณภาพสถานศึกษา
โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.
28 กัน ยายน 2552 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ตามโครงการ
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอน และบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เศรษฐกิจ
พอเพียง และภูมิปัญญาไทยของดีมีคุณค่าของ สพท.กทม.2
14 ธั น วาคม 2552 ได้ รั บ โล่ เ กี ย รติ ย ศเป็ น แหล่ ง ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ที่ มี คุ ณ ภาพ จาก
มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม
25 กุมภาพันธ์ 2553 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนและการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจาปี 2552 “สถานศึกษาพอเพียง 2552”
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4 กุมภาพันธ์ 2554 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ ใสสะอาด พอเพียง เพื่อพ่อ สู่สถานศึกษาและ
ชุมชน กิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา (2) จากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
5 กุมภาพันธ์ 2554 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดภาพวาด “พอเพียงเพื่อไทยใส
สะอาด” ด้านสิ่งแวดล้อมจากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
6 สิงหาคม 2554 ได้รับโล่เกียรติคุณส่งเสริม และสนับสนุนโครงการรินน้าใจสู่น้องชาวใต้ พ.ศ.2554
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ศูนย์จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา
และสตูล จากกระทรวงศึกษาธิการ
25 ธันวาคม 2555 ผ่านการประเมินภายนอก (รอบสาม) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ
สาม (พ.ศ.2554-2558) โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
16 สิงหาคม2556 ได้รับคัดเลือกเป็นชมรมคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2556 จาก
สานักนายกรัฐมนตรี สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
27 พฤษภาคม 2556 ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากต้นสังกัด
ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ปีพ.ศ.2553 ประจาปี 2556 ผลการติดตาม
ตรวจสอบมีคุณภาพ ดีเยี่ยม
15 ธันวาคม 2556 ได้รับโล่รางวัล ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาธรรม ระดับมัธยมศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2556 จากโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระศรีมหาธาตุ
11 มกราคม 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขันตอบปัญหา “สาระ
ความรู้ทั่วไป” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2557 จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
24 กันยายน 2557 ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากต้นสังกัดตาม
ระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึก ษาตามกฎกระทรวง ปีพ.ศ.2553 ประจาปี 2557 ผลการติดตาม
ตรวจสอบมีคุณภาพ ดีเยี่ยม
26 กันยายน 2557 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทย และดนตรี
พื้นบ้าน ประจาปี 2557 จากกระทรวงวัฒนธรรม
11 พฤศจิกายน 2557 ได้รับโล่เกียรติยศสนับสนุนการอบรมโครงการ ปฏิบัติธรรมนาปัญญาต้านภัย
ยาเสพติด ประจาปีงบประมาณ 2558 จากกรมกิจการพลเรือนกองบัญชาการกองทัพไทย
13 กรกฎาคม 2558 ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากต้นสังกัด
ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ปีพ.ศ.2553 ประจาปี 2558 ผลการติดตาม
ตรวจสอบมีคุณภาพ ดีเยี่ยม
9 ตุลาคม 2558 รับโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น (ป.ป.ส) ปีการศึกษา 2557
25 มกราคม 2560 รับรางวัลระดับประเทศเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่าลดการใช้พลังงานไฟฟ้าประจาปี
2559
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27 เมษายน 2560 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558
9 กุมภาพันธ์ 2562 รับรางวัลระดับประเทศเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่าลดการใช้พลังงานไฟฟ้าประจาปี
2561
ปีการศึกษา 2562 รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว

2. สัญลักษณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน
นามโรงเรียน
นามภาษาอังกฤษ
เว็บไซด์โรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
Rajavinitbangkhen School
www.rvb.ac.th
02-580-1555
02-580-9482

พระพุทธรูปประจาโรงเรียน

พระพุทธโคดมบรมโลกนาถราชวินิต

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

พระมหาพิชัยมงกุฎ

ปรัชญาโรงเรียน

ทฺนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ
ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด
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เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

คติพจน์ประจาโรงเรียน

มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ลูกราชวินิตบางเขนเป็นคนดี ในพระบารมีปกเกล้า

ต้นไม้ประจาโรงเรียน

ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์

สีประจาโรงเรียน

น้าเงินกรมท่า – ขาว

อักษรย่อโรงเรียน

ร.น.บ.
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เพลงประจาโรงเรียน
1. เพลงมาร์ชราชวินิตบางเขน
ราชวินิตบางเขนเป็นสง่า
ศิลปะล้าหน้าวิทยาก้าวไกล
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า
ชมพูขาวสวยเด่นเน้นสัมพันธ์ที่มี
มีวินัยใจเพียรมุ่งเพียรศึกษา
รักครูอาจารย์เทิดเอาไว้มั่นสถาบันเรา
ราชวินิตบางเขนเป็นแดนคุณธรรม
เทิดกษัตริย์เหนือเกล้ารักชาติเรากว่าใด
2. เพลงพราวชมพู
พร่างพราวขาวชมพูอยู่ลิ่วลิบ
โปรยดอกเกลื่อนกล่นทั้งเช้าเย็น
พริ้งพราวขาวชมพูหรูจริงเจ้า
บางเขนคือแดนฝังรักสนิท
ตรึงรักทุกดวงวิญญาณ

เลิศแหล่งศึกษาควรเราภาคภูมิใจ
เด่นนาในมหานครบวรบุรี
พระราชทานนามเราเด่นศักดิ์ศรี
สามัคคีรักมั่นนั้นคือเรา
การกีฬาเชี่ยวชาญแน่ไม่แพ้เขา
ราชวินิตบางเขนแนบเนาอยู่ ณ หทัย
ทุกผู้กระทาความดีเป็นนิสัย
จรรโลกศาสน์เอาไว้คู่ไทยนิรันดร์กาล

ชมพูพันธุ์ทิพย์ลิบลิบงามเมื่อยามเห็น
เมื่อแลเห็นคล้ายพรมชมพูดูแลลาน
ดูคล้ายเฝ้าราชวินิตสถิตสถาน
ราชวินิตบางเขนสราญ
สมัครสมานนิรันดร
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แผนที่ตั้งโรงเรียน
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนราชวินิตบางเขน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชวินิตบางเขน

ผู้อานวยการโรงเรียน
มูลนิธิพระครูสุวรรณสุทธาราม

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนราชวินิตบางเขน (บางเขนวิทยา)

สานักงานผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

1. หัวหน้ากลุ่ม งานจัดการเรียน
การสอน
1) งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
2) งานหลักสูตรพิเศษ
Talented Class Program
3) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4) งานนิเทศการเรียนการสอน
5) งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
6) งานวิจัยในชั้นเรียน
7) งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้
8) งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

2. หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
1) งานรับนักเรียน
2) งานทะเบียนนักเรียน
3) งานวัดและประเมินผล
4) งานส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้/ห้องสมุด
5) งานแนะแนวและ
การให้คาปรึกษา
6) งานบริการทางวิชาการ
7) งานสานักงานวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

1. หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย
และแผน
1) งานกาหนดนโยบาย
2) งานแผนงาน
3) งานสารสนเทศ
4) งานควบคุมภายใน
5) งานตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใช้งบประมาณ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

2. หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
และสินทรัพย์
1) งานการเงิน
2) งานบัญชี
3) งานพัสดุ
4) งานระดมทรัพยากรและกองทุน

1. หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร
1) งานการวางแผนอัตรากาลัง
2) งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
3) งานวินัยและจรรยาบรรณ
4) งานทะเบียนประวัติ
5) งานประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
6) งานรักษาความปลอดภัย

นักเรียน

2. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนา
1) งานวิทยฐานะ
2) งานส่งเสริม ยกย่องและ
เชิดชูเกียรติ
3) งานพัฒนาบุคลากร
4) งานสวัสดิการครูและบุคลากร

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

1. หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
1) งานกิจการนักเรียน
1.1 งานส่งเสริมความประพฤติ
และระเบียบวินัย
1.2 งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม (โรงเรียนคุณธรรม)
1.3 งานส่งเสริมประชาธิปไตย
2) งานระดับชั้น/คณะสี และการ
ปกครองนักเรียน
3) งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
4) งานป้องกัน แก้ไข ปัญหา
ยาเสพติด/To Be Number 1
5) งานสารวัตร
นักเรียน

2. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
1) งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม
2) งานธุรการและสารบรรณ
3) งานประชาสัมพันธ์
4) งานสัมพันธ์ชุมชน
5) งานโภชนาการโรงเรียน
6) งานพยาบาล
7) งานโสตทัศนศึกษา
8) งาน
ยานพาหนะ
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2. ข้อมูลผู้บริหาร
1. ทาเนียบผู้บริหาร
รูปภาพ

รายนาม

ปีที่ปฏิบัติงาน

นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง

พ.ศ. 2530 (ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเป็น
การชั่วคราว)

นายวินัย นุ่นพันธ์

พ.ศ. 2531 - 2540

นางยุพา จิตตเกษม

พ.ศ. 2540 - 2542

นางวิมวดี ธรรมาธิคม

พ.ศ. 2543 - 2544

นางสาลินี มีเจริญ

พ.ศ. 2545 - 2550

นายเฉลียว พงศาปาน

พ.ศ. 2550 - 2556

นายเรืองยศ อุตรศาสตร์

พ.ศ. 2556 - 2559

นายสันต์ธวัช ศรีคาแท้

พ.ศ. 2559 - 2561

นายชวิศ จิตปุณยพงศ์

พ.ศ. 2561 - 2562
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รูปภาพ

รายนาม
นายชาย จันทร์งาม

นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์

ปีที่ปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2562 - 2563

พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
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2. คณะผู้บริหารโรงเรียน
1) ผู้อานวยการโรงเรียน

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) บริหารการศึกษา

2) รองผู้อานวยการโรงเรียน

นางศศิพิมพ์ วรรณกูล
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) บริหารการศึกษา

นางสาวรัศมี วงวิลัย
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
วุฒกิ ารศึกษา

- ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) บริหารการศึกษา
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นายพลพีระ วงศ์พรประทีป
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารบุคคล
วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษา

นายชัชวาล พฤกษ์พงศ์พันธ์
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) บริหารการศึกษา

* ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564
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3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จาแนกตามตาแหน่ง ระดับ
ตาแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ ปีการศึกษา 2563

ตาแหน่ง
1. ผู้อานวยการโรงเรียน

2. รองผู้อานวยการ
โรงเรียน

3. ครู

4. ครูผู้ช่วย
5. ลูกจ้างประจา
6. พนักงานราชการ
7. ลูกจ้างชั่วคราว

วิทยฐานะ
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ
รวม
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
รวม
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ
รวม
รวมทั้งหมด

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(คน)
ชาย
หญิง
รวม
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
2
3
0
0
0
0
0
0
2
2
4
4
28
32
6
13
19
0
9
9
0
0
0
0
0
0
13
50
60
4
3
7
5
0
5
0
2
2
3
3
6
25
62
87

ระดับ
ตาแหน่ง
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.4
คศ.5
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.4
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.4
คศ.5
ครูผู้ช่วย
-

*

อ้างอิงข้อมูลจาก EMIS 28 ตุลาคม 2564
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3. ข้อมูลนักเรียน
1) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1,769 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
เพศ
ระดับชั้นเรียน
จานวนห้อง
ชาย
หญิง

รวม

ม.1

8

168

98

266

ม.2

7

158

119

277

ม.3

8

166

129

295

รวมระดับชั้น ม.1 – ม.3

23

492

346

838

ม.4

9

213

149

362

ม.5

9

168

138

306

ม.6

9

138

125

263

รวมระดับชั้น ม.4 – ม.6

27

519

412

931

รวมทั้งหมด ม.1 – ม.6

50

1,011

758

1,769

2) เปรียบเทียบจานวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2562 -2564 (ภาคเรียนที่ 1)
ระดับชั้นเรียน
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

จานวนนักเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา
2562
2563
2564
295
261
266
304
296
277
271
299
295
278
300
362
291
271
306
247
292
263
1686
1719
1769

* อ้างอิงข้อมูลจาก DMC ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
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4. ข้อมูลอาคารสถานที่
จานวนอาคารเรียน 4 อาคารเรียน
1) อาคารภัทรราชา (อาคาร 1)
ชั้น 1
ห้องบริหารทั่วไป , ห้องบริหารงานบุคคล , ลานประชุม , ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
, ห้องพักครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา , ห้องคณะกรรมการนักเรียน , ห้องกิจกรรมลูกเสือ , ห้องเรียน
สีเขียว , ห้องพักครูอุตสาหกรรม , ห้องเรียนอุตสาหกรรม 1-2
ชั้น 2
ห้องเรียนแนะแนว 1-2 , ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1-3 , ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1-3 ,
ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ , ห้องนวัตกรรมราชัน 85 พรรษา
ชั้น 3
ห้องเตรียมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1-3 , ห้องชุมนุนคุ้มครองผู้บริโภค , ห้องพัก
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1-2 , ห้องเรียนเคมี , ห้องเรียนชีววิทยา , ห้องพักครู
ชาวต่างชาติ , ห้องเรียนฟิสิกส์ , ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 4-5 , ห้องเรียนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ , ห้อง
วัสดุภัณฑ์เคมี
ชั้น 4
ห้องพระพุทธศาสนา , ห้องพักครูห้องเรียนพิเศษ Talented Class Program ม.ต้น
, ห้องเรียนพิเศษ Talented Class Program ม.ต้น , ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
2) อาคารวชิราบดินทร์ (อาคาร 2)
ชั้น 1
ห้องบริหารวิชาการ , ห้องแผนงานและสารสนเทศ , ห้องบริหารงบประมาณ , ห้อง
สานักงานผู้อานวยการ , ห้องประชุมเกสรแก้ว , ห้องสานักงานสมาคมผู้ปกครองและครู , ห้องจัก จักรีนฤบ
ดินทร์
ชั้น 2
ห้องสมุด , ห้อง E-class room, ห้อง E-learning , ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์
ชั้น 3
ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , ห้องเรียน 232-238
ชั้น 4
ห้องเรียน 241-248
ชั้น 5
ห้องเรียน 251-257 , ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้น 6
ห้องเรียน 262-268 , ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา (อาคาร 3)
ชั้นใต้ดิน โรงจอดรถ
ชั้น 1
ศุนย์อาหาร , ห้องอาหารครู
ชั้น 2
ห้องโสตทัศนศึกษา , ห้องเรียนนาฏศิลป์ , ห้องพักครูศิลปะ , ห้องประชุมสุวรรณสุท
ธารมย์
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ชั้น 3
ห้องดนตรีไทย , ห้องพักครูห้องเรียนพิเศษ Talented Class Program ม.ปลาย ,
ห้องเรียนพิเศษ Talented Class Program ม.ปลาย
ชั้น 4
หอประชุมจักรินทร์สิรินธร
4) อาคารศูนย์อาหาร B.K.CAFETERIA (อาคาร 4)
ชั้น 1
ศูนย์อาหาร , ร้าน BK SHOP , ร้าน BK CAFÉ
ชั้น 2
ห้องตัดเย็บ, ห้องประดิษฐ์ , ห้องวงโยธวาทิต, ห้องพักครูคหกรรม , ห้องศิลปะ ,
ห้องอาหาร
ชั้น 3
โรงยิม

5. ข้อมูลงบประมาณ

งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2564 (รับ-จ่าย)
รายรับ

บาท

รายจ่าย

บาท

เงินงบประมาณ

51,925,349.74

53,857,087.91

เงินนอกงบประมาณ

15,157,849.21

งบดาเนินการ/เงินเดือนค่าจ้าง

เงินอื่นๆ (เงินบริจาค)

2,196,236.06

งบอื่นๆ เงินเรียนฟรี 15 ปี

11,357,037.67

รวมรายรับ

69,279,435.01

รวมรายจ่าย

65,214,125.58

งบดาเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง

คิดเป็นร้อยละ

77.74 ของรายรับรวม

งบอื่น ๆ เงินเรียนฟรี 15 ปี

คิดเป็นร้อยละ

16.39 ของรายรับรวม
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ข้อมูลเงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภคเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2563 - 2564
แผนภูมิเปรียบเทียบค่าไฟฟ้ า ปี งบประมาณ 2563-2564

9,905.90

15,000.00
10,000.00
5,000.00
-

แผนภูมิเปรียบเทียบค่าไฟฟ้ า ปี งบประมาณ 2563-2564

ปี 2564
42%

ปี 2563
ปีงบประมาณ
2563
2564

ปี 2563
58%

ปี 2564
ค่าไฟฟ้า (บาท)
2,682,066.87
1,958,484.03

20,895.28

28,206.38

22,285.64

18,325.89

19,629.90

11,209.02

18,645.71

36,392.31

36,548.53

32,158.74

29,284.30

42,238.02
26,597.41

35,189.41

38,360.68
24,457.10

ปี งบประมาณ 2564

18,380.14

20,000.00

20,457.87

25,000.00

18,833.18

30,000.00

30,237.24

35,000.00

23,176.09

40,000.00

37,207.74

45,000.00

30,768.39

ปี งบประมาณ 2563
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ปีงบประมาณ
2563
2564

ค่าประปา (บาท)
313,191.19
316,199.68
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แผนภูมิเปรียบเทียบค่านา้ มันเชือ้ เพลิง ปี งบประมาณ 2563-2564

ปี งบประมาณ 2564

15,730.00

ปี งบประมาณ 2563
18,000.00

-

แผนภูมิเปรียบเทียบค่านา้ มันเชือ้ เพลิง ปี งบประมาณ 2563-2564
ปี 2564
39%

ปี 2563
ปีงบประมาณ
2563
2564

ปี 2563
61%

ปี 2564
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (บาท)
84,344.00
53,609.00

2,380.00

7,590.00
3,895.00

2,900.00

2,550.00

1,840.00

1,240.00

6,460.00
1,100.00

2,000.00

5,570.00

4,830.00

6,090.00

8,770.00

8,530.00

7,149.00

1,950.00

4,000.00

1,900.00

6,000.00

3,240.00

8,000.00

8,100.00

10,000.00

6,599.00

12,000.00

9,190.00

14,000.00

8,550.00

11,800.00

16,000.00
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แผนภูมิเปรียบเทียบค่าโทรศัพท์ ปี งบประมาณ 2563-2564

1,400.00

ปี งบประมาณ 2564

1,179.14

ปี งบประมาณ 2563

800.00
600.00
400.00
200.00
-

แผนภูมิเปรียบเทียบค่าโทรศัพท์ ปี งบประมาณ 2563-2564

ปี 2564
47%

ปี 2563
ปีงบประมาณ
2563
2564

ปี 2563
53%

ปี 2564
ค่าโทรศัพท์ (บาท)
10,914.01
9,756.26

791.80

887.03

832.46

819.62

887.03

830.32

813.20

797.15

813.20

838.88

919.13

808.92

899.87

781.10

785.38

925.55

813.20

912.71

793.94

882.22

952.84

808.92

1,000.00

896.66

1,200.00
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แผนภูมิเปรียบเทียบค่าอินเทอร์เน็ต ปี งบประมาณ 2563-2564

12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
-

แผนภูมิเปรียบเทียบค่าอินเทอร์เน็ต ปี งบประมาณ 2563-2564
ปี 2563
50%
ปี 2564
50%

ปี 2563
ปีงบประมาณ
2563
2564

ปี 2564
ค่าอินเตอร์เน็ต (บาท)
150,805.80
150,805.80

* อ้างอิงข้อมูลงานแผนงาน – งานการเงิน วันที่ 1 ตุลาคม 2564

12,567.15

12,567.15

12,567.15

12,567.15

12,567.15

12,567.15

12,567.15

12,567.15

12,567.15

12,567.15

12,567.15

12,567.15

12,567.15

ปี งบประมาณ 2564
12,567.15

12,567.15

12,567.15

12,567.15

12,567.15

12,567.15

12,567.15

12,567.15

12,567.15

12,567.15

14,000.00

12,567.15

ปี งบประมาณ 2563
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งบประมาณเหลือจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2564
ประเภทเงินงบประมาณ

จานวนเงินเหลือจ่าย (บาท)

เงินอุดหนุน

1,875,857.50

เงินรายได้สถานศึกษา

4,443,791.56

เงินเรียนฟรี 15 ปี

1,366,660.65

เงินสมาคมฯ

230,000

เงินอื่นๆ

119,712.77

รวมจานวนเงิน (บาท)

8,286,776.48

เงินรายได้ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น

1,946,143.50

เงินรายได้ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย

2,759,801.70

รวมจานวนเงิน (บาท)

4,705,945.20
* อ้างอิงข้อมูลงานตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564
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6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 100,000 คน
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนการเคหะท่าทราย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค งามวงศ์วาน ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน อาชีพหลักของประชากรในชุมชน มีหลากหลาย
ได้แก่ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ รับจ้าง ลูกจ้าง ฯลฯ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลักคือ พนักงานเอกชน ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 50,000 – 1,500,000 บาท จานวน
คนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3 – 7 คน
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7. แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) ห้องสมุดตั้งอยู่ ณ อาคาร 2 ชั้น 2 มีเนื้อที่ขนาด 5 ห้องเรียนจานวนหนังสือในห้องสมุด 31,500 เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ สืบค้นข้อมูลอัตโนมัติจานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่
รายงาน เฉลี่ย 167.68 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 9.95 ของนักเรียนทั้งหมด
2) ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ ได้แก่
- ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
5 ห้อง - ห้องหมอภาษา
1 ห้อง
- ห้องนาฏศิลป์
1 ห้อง - ห้องดนตรีไทย
1 ห้อง
- ห้องวงโยธวาทิต
1 ห้อง - ห้องศิลปะ
1 ห้อง
- ห้องคหกรรม
1 ห้อง - ห้องประดิษฐ์
1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม
2 ห้อง - ห้องตัดเย็บ
1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3 ห้อง - ห้องเรียนสีเขียว
1 ห้อง
- ห้องแนะแนว
2 ห้อง - ห้องเรียนเคมี
1 ห้อง
- ห้องเรียนชีววิทยา
1 ห้อง - ห้องเรียนฟิสิกส์
1 ห้อง
- ห้องเรียนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
1
ห้อง
- ห้องพระพุทธศาสนา
1 ห้อง - ห้องสมุด
1 ห้อง
- ห้อง E – class room
1 ห้อง - ห้อง E – learning
1 ห้อง
3) การให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการสืบค้น
- คอมพิวเตอร์ มีจานวนทั้งหมด
183 เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน
153 เครื่อง
ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
25 เครื่อง
ใช้ในการบริหาร
5 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์ที่จัดให้บริการนักเรียนในการพิมพ์รายงานของนักเรียน จานวน 2 เครื่อง
- พื้นที่ ให้บริการ Wifi แก่ครู ทั่วบริเวณโรงเรียน
- พื้นที่ ให้บริการ Wifi แก่นักเรียน ทั่วบริเวณโรงเรียน
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4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้

เรื่องที่ศึกษา

จานวนครั้งที่ใช้ต่อปี

ห้องเรียนสีเขียว

วิทยาสศาสตร์

ตลอดปีการศึกษา 2564

สัปดาห์วันภาษาอังกฤษ (คริสต์มาส)

คริสต์มาส

ตลอดปีการศึกษา 2564

ห้องพระพุทธศาสนา

การจัดการเรียนรู้รายวิชาพระพุทธศาสนา

ตลอดปีการศึกษา 2564

ห้องสมุด

นักเรียนและครูศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจ

ตลอดปีการศึกษา 2564

อุทยานการศึกษาวิทยาศาสตร์

พันธุ์ไม้ขนิดต่าง ๆ

ตลอดปีการศึกษา 2564

ห้องแนะแนว

แนะแนวการศึกษาต่อ

ตลอดปีการศึกษา 2564

ห้องศิลปะ

ทักษะด้านศิลปะ

ตลอดปีการศึกษา 2564

ห้องนาฎศิลป์

ทักษะด้านนาฏศิลป์

ตลอดปีการศึกษา 2564

ห้องดนตรีไทย

ทักษะการเล่นดนตรีไทย

ตลอดปีการศึกษา 2564

ห้องดนตรีสากล

ทักษะการเล่นดนตรีสากล

ตลอดปีการศึกษา 2564

ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม

ด้านอุตสาหกรรมทางวิชาชีพ

ตลอดปีการศึกษา 2564

สนามกีฬาลานโดมอเนกประสงค์

ทักษะในด้านกีฬา / กิจกรรมนันทนาการ

ตลอดปีการศึกษา 2564

ห้อง E - Classroom

ห้องปฏิบัติการทางการเรียนรู้

ตลอดปีการศึกษา 2564

ห้อง E - Leaning

ห้องปฏิบัติการทางการเรียนรู้

ตลอดปีการศึกษา 2564

ห้องคหกรรม

ฝึกทักษะด้านคหกรรม

ตลอดปีการศึกษา 2564

ห้องฝึกทักษะทางอาชีพ

ฝึกทักษะในด้านการอาชีพและเทคโนโลยี

ตลอดปีการศึกษา 2564

5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
ศาลยุติธรรมกับประชาชนบนเส้นทางสายเดียวกัน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่องที่ศึกษา
กฎหมาย
ปฏิบัติการทางเคมี
ปฏิบัติการทางฟิสิกส์
ปฏิบัติการทางชีววิทยา

จานวนครั้งที่ใช้ต่อปี
1
2
2
2
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6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษา
ที่รายงาน
ลาดับ
ชื่อ – สกุล ปราชญ์ชาวบ้าน/
เรื่องที่ให้ความรู้
จานวน
ที่
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ณัฐกานต์ สุนทร
อาจารย์สุภาพร อภิพันธุ์
อาจารย์ถิรพุทธิ์ จวงจาเริญ
อาจารย์จุฬาภรณ์ แปลกใหม่
อาจารย์ต้นตระการ ทรงบานชื่น
อาจารย์นงเยาว์ หัตถกรรม
อาจารย์นิยดา ยังเหล็ก
อาจารย์พีรธัช บุญโรจน์
อาจารย์คริตตา เทียนเต้ง
อาจารย์นิลาภรณ์ อินทรกุล
อาจารย์ทัศนีย์ อ่าเล็ก
อาจารย์พัชรินทร์ ประเสริฐดี
อาจารย์ปวิตรา มูลทองชุน
นางสาวเบญจมาศ หนูวงษ์
นางสาวพุทธวรรณ เจนจิต
นายพงศรัชฏ์ ชูทัย
นางสาวอรุณกมล สิงห์เขียว
นายอนุสรณ์ มั่นสัณฐิติ
นายสมพล มีพ่วง
นายขวัญชัย อติพันธ์
นายนิพพิชฌน์ จงเชษฐวรกุล
นายดนัย แซ่ตั๊น
นายณัฐนรงค์ ขจรศักดิ์สุเมธ
นายปวริศ อิสสระทิพย์
นายฮาวารีย์ มะเตฮะ
นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายา

ครั้ง/ปี
แนะแนวการศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1

แนะแนวการศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1

กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาเคมี
กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาชีววิทยา
กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาGat เชื่อมโยง
กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาชีววิทยา
กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาคณิตศาสตร์
กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาชีววิทยา
กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาเคมี
กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาคณิตศาสตร์
กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาฟิสิกส์,Pat 3
กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาฟิสิกส์
กิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนวิชาคณิตศาสตร์

18
17
10
10
11
7
6
6
5
5
10
6
6
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8. การศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
1) แผนภูมิวงกลมแสดงการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ศึกษาต่อ ปวช.
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
8.90%

ศึกษาต่อ ปวช.
สถานศึกษาอื่น
1.71%

ศึกษาต่อ ม.4 สถานศึกษาอื่น
16.44%

อื่น ๆ
8.22%

Column1

ศึกษาต่อ ม.4
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
64.73%

สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
นักเรียนชาย 172 คน นักเรียนหญิง 120 คน รวม 292 คน

ประเภท
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถานศึกษาอื่น
ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษา
อาชีวศึกษา
ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาอื่น
อืน่ ๆ
รวม

จานวน
189
48

ร้อยละ
64.73
16.44

26

8.90

5
24
292

1.71
8.22
100
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สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จาแนกตามห้องเรียน
ห้อง
ประเภท
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถานศึกษาอื่น
ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาอาชีวศึกษา
ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาอื่น
อื่น ๆ
รวม

1

2

3

4

5

6

7

8 รวม

17
11
2
1
31

18
9
2
2
1
32

31
3
3
37

20
5
5
8
38

26
1
3
8
38

25
6
5
1
1
38

28
6
3
2
39

24
10
5
39

2) ผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
แผนภูมิวงกลมแสดงการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
Column1

อื่น ๆ
34.75%
ศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
20.57%

ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ในกากับของรัฐ
27.66%
ศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
17.02%

189
48
26
5
24
292
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สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
นักเรียนชาย 149 คน นักเรียนหญิง 133 คน รวม 282 คน

ประเภท
ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ
ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อื่น ๆ
รวม

จานวน
78
48
58
98
282

ร้อยละ
27.66
17.02
20.57
34.75
100

สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
จาแนกตามห้องเรียน

ชั้น

6/1 6/2 6/3 6/4
ประเภท
ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ 23 14 14 14
ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
1 10 3 1
ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3 9 8 4
อื่น ๆ
3 8 11 2
รวม
30 41 36 21

6/5 6/6 6/7 6/8 รวม
5 6 - 2
9 14 6 4
8 9 5 12
15 9 24 26
37 38 35 44

78
48
58
98
282

* อ้างอิงข้อมูล งานแนะแนว ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564
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9. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1 -ม.6 ปีการศึกษา 2563
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2) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2563
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10. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test)

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

*** จานวนนักเรียนที่เข้าสอบในปีการศึกษา 2563 ประมาณ 157 คน
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2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2561 - 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2561
57.51
31.03
35.66
31.96

ปีการศึกษา 2562
55.61
26.71
28.91
35.77

ปีการศึกษา 2563
59.93
28.20
32.68
41.98

*** จานวนนักเรียนที่เข้าสอบในปีการศึกษา 2563 ประมาณ 157 คน
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4) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจาปีการศึกษา 2561 - 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา

ปีการศึกษา 2561
48.51
32.26
31.49
34.48
35.18

ปีการศึกษา 2562
41.48
24.80
28.24
31.45
34.87

ปีการศึกษา 2563
44.71
28.15
33.15
32.27
35.34

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีเกรดเฉลี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.5
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เกรดเฉลี่ย

ไทย

การงาน
ภาษา
ฯ
ต่างประเทศ
3.12 3.30
2.61
3.30 3.55
2.64
สูงขึ้น สูงขึ้น
สูงขึ้น

คณิต วิทย์ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ

เป้าหมาย
2.82 2.00 2.51 3.06
3.53
ปีการศึกษา 2563
3.03 2.31 2.83 3.23
3.43
ผลการพัฒนา
สูงขึ้น สูงขึ้น สูงขึ้น สูงขึ้น
ต่าลง
ร้อยละของกลุ่มสาระฯ
ที่มีเกรดเฉลี่ยสูงกว่าค่า
ร้อยละ 87.5
เป้าหมาย

6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ) สูงกว่าระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้
(ร้อยละ 80.00 คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ)

ปีการศึกษา
2563
ระดับประเทศ
ผลการพัฒนา

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
44.71
35.34
32.27
28.15
33.15
44.36
35.93
29.94
26.04
32.68
สูงกว่า
ต่ากว่า
สูงกว่า
สูงกว่า
สูงกว่า
* อ้างอิงข้อมูงจาก งานประกันคุณภาพการศึกษา
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11. เกียรติยศของโรงเรียนราชวินิตบางเขน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

โรงเรียนในโครงการพระราชดาริ
โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา
โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2546
ต้นแบบโรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2548
พุทธศักราช 2546 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝัน
พุทธศักราช 2547 ได้รับการคัดเลื อกให้ เป็นโรงเรียนแกนนาด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
7. พุทธศักราช 2547 ได้รับการคัดเลื อกจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ เข้าโครงการ
เป็นตัวแทนโรงเรียนเดียวของกรุงเทพมหานครให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการให้ความรู้เรื่อง “การเพิ่มผลผลิต
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”
8. พุ ท ธศั ก ราช 2547 ได้ รั บ การคั ด เลื อ กจากชุ ม ชนและคณะกรรมการการศึ ก ษาเขตหลั ก สี่ ใ ห้ เ ป็ น โรงเรี ย น
ในโครงการ 1 อาเภอ 1 โรงเรียนในฝันซึ่งนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ชุมชนให้การยอมรับ
9. พุทธศักราช 2548 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนาในโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” เพื่อส่งเสริม
เพศศึกษาสาหรับเยาวชนโดยได้รับการสนับสนุนของกองทุนโลกโดยกระทรวงสาธารณสุข
10. พุทธศักราช 2548 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนาของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
11. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 ได้ผ่านการรับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ตามโครงการ 1 อาเภอ 1 โรงเรียน
ในฝัน
12. วันที่ 30 มิถุนายน 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 40 พรรษา และทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
13. วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2550 ผ่านการประเมินภายนอก ( รอบสอง ) เพื่อรับรองคุณภาพสถานศึกษา โดย
สานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ ( องค์การมหาชน ) สมศ.
14. วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2555 ผ่านการประเมินภายนอก ( รอบสาม ) เพื่อรับรองคุณภาพสถานศึกษา โดย
สานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ ( องค์การมหาชน ) สมศ.
15. วัน ที่ 12 ตุล าคม 2558 ได้รั บ รางวัล เสมาป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น
ประจาปี 2558
16. วันที่ 25 มกราคม 2560 รับรางวัลระดับประเทศเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่าลดการใช้พลังงานไฟฟ้าประจาปี 2559
17. วันที่ 27 เมษายน 2560 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558
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18. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 รับรางวัลระดับประเทศเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่าลดการใช้พลังงานไฟฟ้าประจาปี 2561
19. พุทธศักราช 2562 รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว
20. พุทธศักราช 2563 ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตามโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
21. วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ( รอบสี่ ) เพื่อรับรองคุณภาพสถานศึกษา
โดยสานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ ( องค์การมหาชน ) สมศ.
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12. ผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจ

นักเรียนที่เรียนดี นักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม นักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อยและช่วยเหลืองาน
ดีเด่น เข้าเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษา รางวัล เข็ม และโล่เกียรติคุณ เป็นประจาทุกปีการศึกษา
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13. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
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14. รายนามคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนราชวินิตบางเขน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ที่
๑
๒

ชื่อ – สกุล
รศ.ดร.ไสว
ผศ.ดร.ทัณฑกานต์

ฟักขาว
ดวงรัตน์

๓

คล้ายแก้ว
รักษ์พงษ์
จันทราภัย
สุทธศิริ
เกษรแก้ว
โกมุทธพงศ์
ฟักขาว
พิมพ์อักษร
เทียนทอง

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

อัมพันธ์
นางสาวภาสินี
พระครูวิภัชสุนทรกิจ
พระอธิการสงวน ทินนโชโต(อิ่มเอม)
ไตรรัตน์
นายธัญวิชญ์

นายเสริมสกุล
๔ นางจันทิมา
๕ นางสาวสุชิมา
๖ นางกนกนาฎ
๗ นายดิษพงษ์
๘ นางกฤษฎาพร
๙ นางมัณฑนา
๑๐ นางประพาศศรี
๑๑ นายสุรชาติ

บริ ษทั ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผจก.สานักงานประปาสาขาประชาชื่น (กปน.)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ผู้แทนครูโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ผู้แทนองค์กรชุมชน ชินเขต
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์เขตหลักสี่
ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ผู้แทนภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา วัดเทวสุนทร
ผู้แทนภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา วัดทองสุทธาราม
เลขานุการ ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
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15. รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียนราชวินิตบางเขน

ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขน
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ประจาปีการศึกษา 2564
...............................................................
เพื่อให้การบริหารและการจัดการ เกี่ยวกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และระเบียบว่าด้วย
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิตบางเขน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิตบางเขน ประจาปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้
ที่
๑
2
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑0
๑๑
๑2
๑๓

ชื่อ – นามสกุล
นางภัทรานันท์
ภูพงศ์พยัคฆ์
นายนพศักดิ์
นวลแก้ว
นายเทพฤทธิ์
สัมปุรณะพันธุ์
นางสาวชณัฏทิพพ์
โศภณธนะเกียรติ
นางวรัญญา
เคร้าเซอ
นายบดินทร์
จิระทวีกุล
ด.ต.หญิง สุภาภัฏ
สุขจินดาทอง
นายชัยอนันต์
สายจันทร์
นายจรุงศักดิ์
หนุนภักดี
นางพิมพ์ลภัส
ธนชัยธรณ์
นางสาวกฤติกา
พรหมสันติสิทธิ์
นางกฤษฎาพร
โกมุทธพงศ์
นางสาวปวีณา
ทองใบรัตนา

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน ๑
รองประธาน 2
ประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นายทะเบียน
ปฏิคม
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
เลขาการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

( นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
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ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขน
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ประจาปีการศึกษา 2564
...............................................................
เพื่อให้การบริหารและการจัดการ เกี่ยวกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และระเบียบว่าด้วย
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิตบางเขน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิตบางเขน ประจาปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้
ที่
ม.๕/2
ม.๒/๔
ม.๑/๑
ม.๕/๘
ม.2/๔
ม.๔/1
ม.๖/๒
ม.๕/๒
ม.3/๘
ม.๓/5
ม.๔/๑
ม.๖/๘
ม.๑/๑

คณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
นางภัทรานันท์
ภูพงศ์พยัคฆ์
ประธาน
081-425-8944
รองประธาน ๑
นายนพศักดิ์
นวลแก้ว
092-219-6362
รองประธาน ๒
นายเทพฤทธิ์
สัมปุรณะพันธุ์
083-685-0168
ประชาสัมพันธ์
นางสาวชณัฏทิพพ์ โศภณธนะเกียรติ
092-665-4955
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นางวรัญญา
เคร้าเซอ
094-498-5381
นายทะเบียน
นายบดินทร์
จิระทวีกุล
061-669-7635
ปฏิคม
ด.ต.หญิง สุภาภัฏ สุขจินดาทอง
087-020-0046
กรรมการกลาง
นายชัยอนันต์
สายจันทร์
098-392-6242
กรรมการกลาง
นายจรุงศักดิ์
หนุนภักดี
093-786-1448
นางพิมพ์ลภัส
ธนชัยธรณ์
กรรมการกลาง
094-698-9397
กรรมการกลาง
นางสาวกฤติกา
พรหมสันติสิทธิ์
063-426-9642
กรรมการกลาง
นางกฤษฎาพร
โกมุทธพงศ์
091-816-2943
เลขาการ
นางสาวปวีณา
ทองใบรัตนา
081-945-0168
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. 256๔

( นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
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16. รายชื่อครูที่ปรึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
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17. หัวหน้าระดับชั้น และหัวหน้าคณะสี ปีการศึกษา 2563

1) หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษา
ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อ
1. นางจิตติญา กล่อมเจ๊ก
2. นางสาวประภาภรณ์ ณ พัทลุง
1. นางสาวดวงดาว คุ้มภัย
2. นางสาววนาภรณ์ มีโถ
1. นายนพดล เชิงศิริ
2. นายไตรภพ สุทธกุล
1. นายจารุพงศ์ กวางษี
2. นางสาวจตุรพร มาลารัตน์
1. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน
2. นางวิริสา ปัญญะโส
1. นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ
2. นางสาวจันทรัตน์ เนืองนิตย์

ตาแหน่ง
หัวหน้าระดับ
รองหัวหน้าระดับ
หัวหน้าระดับ
รองหัวหน้าระดับ
หัวหน้าระดับ
รองหัวหน้าระดับ
หัวหน้าระดับ
รองหัวหน้าระดับ
หัวหน้าระดับ
รองหัวหน้าระดับ
หัวหน้าระดับ
รองหัวหน้าระดับ

2) หัวหน้าคณะสี

คณะสี
คณะสุพรรณิการ์ (สีเหลือง)
คณะปาริชาต (สีแดง)
คณะการเวก (สีเขียว)
คณะทองกวาว (สีแสด)
คณะอินทนิล (สีฟ้า)

หัวหน้าคณะสี
นายวันดี สร้างนานอก
นายรชฏ เจริญวิริยะภาพ
นายพงศธร อารีพันธุ์
นายอนุรักษ์ สวัสดี
นายไตรภพ สุทธกุล
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18. ตารางคณะสี โรงเรียนราชวินิตบางเขน ปีการศึกษา 2564
คณะสุพรรณิการ์ (สีเหลือง)
ระดับชั้น
ครูที่ปรึกษา
1/7
2/1
2/5
3/2
3/3
4/1
4/8
5/3
5/9
6/6

นางฝนทิพ สุขสุนทรีย์
นายชัยวัฒน์ ทองสอาด
นางรพีพรรณ กรุณาพิทักษ์
นางสาวทัศนีย์ ฝอยทอง
นางสาวสมใจ ภัทรพงศานติ์
นางสาวอรวรรณ ชูดวงจันทร์
นางรัถญา คาแพง
นางศิโรรัตน์ เรืองคง
ว่าที่ร้อยตรีศุภกร พรสว่างกุล
นางสาวดวงพร ปราบคช
นางสาวณัฐชยา จิตมาศ
นายสมชาย กรุณาพิทักษ์
นายณัฐพล วงศ์ฟู
นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศ
ว่าที่ร้อยตรีวันดี สร้างนานอก
นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ
-

คณะปาริชาต (สีแดง)
ระดับชั้น
ครูที่ปรึกษา
1/5
1/8
2/6
3/1
4/5
4/6
5/1
5/8
6/3
6/4

นางจิตติญา กล่อมเจ๊ก
นางนภาเพ็ญ ภูหาด
นายรชฏ เจริญวิริยะภาพ
นางสาววาสนา ศรีวิริยานุภาพ
นางสาววนาภรณ์ มีโถ
นางมัณฑนา ฟักขาว
นางสาวบุศรัตน์ รู้ยืนยง
นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง
ครูใหม่ 3
นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น
นางสาวพานทอง ชัยพิมพา
นายนิติกร ระดม
นางวิริสา ปัญญะโส
นายนคร ชูสอนสาย
นางสุกรานต์ มหาสารินันทน์
นางพนิดา สาระรักษ์
นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮี
นายเสน่ห์ ธิอาจารย์

คณะการเวก (สีเขียว)
ระดับชั้น
ครูที่ปรึกษา
1/1
1/3
2/3
3/4
4/4
4/9
5/2
5/5
6/1
6/7

คณะทองกวาว (สีแสด)
ระดับชั้น
ครูที่ปรึกษา

นายพงศ์นที คงถาวร
นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว
นางนิลวรรณ กองเงิน
นางฐิติรัตน์ อร่ามพงษ์
นางสาวนูรีดา มะลี
นายพงศธร อารีพันธุ์
นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช
นางสาวศิริรัตน์ ดีนอก
นางสาวจตุรพร มาลารัตน์
นายอนันต์ เชื้อชีลอง
นายจารุพงศ์ กวางษี

1/2

นางอุไรวรรณ คงเกินทุน
นางจุติพร เมฆบุตร
นายวิชิตพล จันทร์จงปราณี
นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุ์
นางสาวเปรมจิต จันนุช
นางสาวกรรณิกา ใยมะเริง
-

5/4

1/4
2/2
3/5
3/7
4/2

5/6
6/5
6/8

นางสุธาดา ศิริกุล
นางสาวรวิพร พรมไชย
นางแก้วใจ เหมือนอินทร์
นางวรัญญา ยอดกระโหม
นางสาวดวงดาว คุ้มภัย
นายนพดล เชิงศิริ
นางสาวภัทรสุดา หนองกก
นางสาวสุภาวดี พุทธรัตน์
นายอนุรักษ์ สวัสดี
นางนิตยา ปัญจากุล
นางสาวศิริพร ชาวนาวัง
นางธนิดา กุรุพินท์พาณิชย์
นางสาวสุภัสสร จันทร์กระจ่าง
นางสาวนวลละออ เอี่ยมละออ
นางสาวจันทรัตน์ เนืองนิตย์
นายณฐภณ สิริอิสรา
นางสาวกนกวรรณ เชื้อวงษ์

คณะอินทนิล (สีฟ้า)
ระดับชั้น
ครูที่ปรึกษา
1/7
2/4
2/7
3/6
3/8
4/3
4/7
5/7
6/2
6/9

นางสาวประภาภรณ์ ณ พัทลุง
นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ
นางสาวพิสมัย ดวงพิมาย
นางสาวเกศกนก โพธิสวัสดิ์
นางศิริรัตน์ บุญสนอง
นางสาวกนกวรรณ ทองดี
นางญาณิศา จันทะแจ่ม
นายไตรภพ สุทธกุล
นางขนิษฐา แปงมูล
นางสาวรมย์รวินท์ อินทโชติ
นางสาวอัจฉรา วงษ์แก้ว
นายณัฐพร จันทร์ประนต
นายสืบตระกูล เตียประเสริฐ
นางสาวเฉลิมสิริ หนูดี
นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน
ครูใหม่ 1
นางสาวอมรรัตน์ กระดาษ
นายธีรณ์ จันทิภานุวัฒน์
-

ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

งานวิเคราะห์และจัดทาแผนสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี(พ.ศ. 2561 - 2580)
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติได้ดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมื อง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมือง ที่
มั่น คงเป็ น กลไกที่น าไปสู่ ก ารบริ ห ารประเทศที่ต่ อเนื่อ งและโปร่ง ใสตามหลั กธรรมาภิบาล สั งคม มีความ
ปรองดอง และความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ประชาชนมี ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการดารงชีวิต มีการออมสาหรับวัย
เกษียณ ความมัน่ คงของ อาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้า
สู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์ ก ารสหประชาชาติ ไม่ มี ป ระชาชนที่ อ ยู่ ใ นภาวะความยากจน เศรษฐกิ จ ในประเทศมี ค วามเข้ ม แข็ ง
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีโลก
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสาคัญของ การ
เชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุนและการทาธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังใน การ
พัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญา ทุ นทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต ของประชาชน
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรั พยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณ์มากขึ้น และสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของ ประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ
และยั่งยืน
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โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สั ง คมเป็ น ธรรม ฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ ยั่ ง ยื น ” โดยยกระดั บ ศั ก ยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ ความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ ของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี ( พ.ศ.2561 - 2580) มี 6 ยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย
และ มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี
และ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และ
ทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพื้นฐานของหลั กธรรมาภิบาล เพื่อ
เอื้ออานวย ประโยชน์ต่อการดาเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทาง
และเป้าหมาย ที่กาหนด
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่
1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้าน
อื่น ๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคม
โลกสมัยใหม่
2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้ง
โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บน
พื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับ
การยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้าของคนใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน
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3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้องมี
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สาคัญ ที่ให้ความสาคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทาเพื่อส่วนรวม การกระจายอานาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สาคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดาเนินการ บนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนาไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม”
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ใน การ
กากับหรือในการให้บ ริ การในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสู ง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่
ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้ง
มีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้อ งการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง สิ้นเชิง
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็นมีความทันสมัยมีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ
และ น าไปสู่ ก ารลดความเหลื่ อ มล้ าและเอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นา โดยกระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ก าร บริ ห ารที่ มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

53

งานวิเคราะห์และจัดทาแผนสถานศึกษา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2577) (กรอบยกร่าง)
วัตถุประสงค์หลักข้างต้นออกมาเป็นเป้าหมายหลัก 5 ประการ ดังนี้
1. การปรั บ โครงสร้ า งภาคการผลิ ต และบริ ก ารสู่ เ ศรษฐกิ จ ฐานนวั ต กรรม โดยยกระดั บ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสาคัญให้สามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยี
และสังคมยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคกา ร
ผลิตและบริการเป้าหมาย
2. การพัฒนาคนสาหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลก
ยุ ค ใหม่ ทั้ ง ทั ก ษะในด้ า นความรู้ ทั ก ษะทางพฤติ ก รรม และคุ ณ ลั ก ษณะตามบรรทั ด ฐานที่ ดี ข องสั ง คม
เตรียมพร้อมกาลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและ
ความคุ้มครองทางสังคมเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต
3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้าทั้งในเชิงพื้นที่และโอกาสใน
การแข่งขันของภาคธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนชั้น
ทางเศรษฐกิจและสังคม
4. การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคให้มี
ประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหามลพิษสาคัญด้วยวิธีการที่ยั่งยืน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่การ
ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ในระยะยาว
5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศไทยในการรับมือการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้
บริบทโลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือกับการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยโรคระบาด รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกทางสถาบันให้เอื้อต่อสังคมและเศรษฐกิจดิจิทั ล
รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วได้อย่างทันการณ์
นอกจากนี้ได้กาหนดหมุดหมายการพัฒนาไว้จานวน 13 หมุดหมายเพื่อเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อน มี
เป้าหมายและทิศทางที่ช่วยในการสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ ที่ครอบคลุม 4 มิติการพัฒนา ได้แก่
1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง มุ่งเน้นการสร้าง
มูลค่าของสิน ค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเพิ่มประสิ ทธิภาพของ
โครงสร้างพื้นฐานของภาคเกษตร และการสนับสนุนบทบาทของผู้ประกอบการเกษตร
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน โดยยกระดับการ
ท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูง เพิ่มการพึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศและกระจายรายได้สู่พื้นที่ และ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สาคัญของโลก โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
เดิมในอุตสาหกรรมยานยนต์สามารถปรับตัว ไปสู่ การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมกับการลงทุนเพิ่มเติมเพื่ อ
พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการสร้างปัจจัยสนับสนุนเพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์เปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าจาก
สินค้าและบริการสุขภาพซึ่งไทยมีความได้เปรียบ รวมถึงการสร้างเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัยเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ และสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนในประเทศ
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หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิ สติกส์ที่สาคัญของภูมิภาค
เป็นการยกระดับบทบาทของไทยในห่วงโซ่ อุปาทานของภูมิภาค โดยให้ความสาคัญกับการเป็นศูนย์กลาง
คมนาคมและโลจิสติกส์ และการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของอาเซียน
มุง่ เน้นการผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสม ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และกฎหมายกฎระเบียบ รวมถึงการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เดิมสามารถปรับเปลี่ยนไปสู่
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่มีผนวกเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพื่อให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้
2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขัน
ได้ โดยผลักดันการ พัฒนาศักยภาพของ SMEs สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่
มูลค่าโลก และปรับเปลี่ยนการแข่งขันทางการค้าให้เป็นธรรมสาหรับ SMEs
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญ
กับส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้าในเชิงพื้นที่ โดยการสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัล
หมุ ด หมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ ามรุ่นลดลง และคนไทยทุก คนมี ความคุ้ม ครองทางสั ง คมที่
เพียงพอ เหมาะสม โดยการแก้ไขปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของครัวเรือนยากจน ทั้งในด้านการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และการช่วยเหลือให้เด็กจาก
ครัวเรือนยากจนได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งให้ความสาคัญกับการจัดความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอต่อการดารงชีวิตแก่คนไทยทุกช่วงวัย
3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมุ ด หมายที่ 10 ไทยมี เ ศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นและสั ง คมคาร์ บ อนต่ า ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรโดยการใช้น้อย ใช้ซ้า นากลับมาใช้ใหม่ พร้อมทั้งการนาขยะหรือวัสดุเหลือใช้
กลับมาสร้างมูลค่า รวมถึงการเร่งลดก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะในภาคพลังงานและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นภาค
เศรษฐกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ได้แก่ การสร้างความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นการป้องกันภัยโดยใช้
แนวทางธรรมชาติ เช่ น การฟื้ น ฟู ป่ า ต้ น น้ า และการสร้ า งแหล่ ง เก็ บ กั ก น้ าขนาดเล็ ก รวมถึ ง การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพในการคาดการณ์และเตือนภัย
4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
โดยสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีโอกาสพัฒนาทักษะอย่างเต็มศักยภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับบริบทของโลกยุคใหม่ อาทิ ทักษะดิจิทัล รวมถึงการผลิตกาลังคนให้ตรงความต้องการของภาค
การผลิตเป้าหมาย
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยยกระดับ
ภาครัฐให้มีสมรรถนะสูงและคล่องตัว สามารถก้าวสู่การเป็นภาครัฐดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการยกเลิก
กฎหมายที่ไม่จาเป็นและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
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แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็ น แผนที่ ว างกรอบเป้ า หมายและทิ ศ ทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส และความเสมอภาคใน
การศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริ หารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพพัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการ
ทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่ งชาติยึดหลักสาคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
(Education for All) หลั ก การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความเท่ า เที ย มและทั่ ว ถึ ง (Inclusive Education) หลั ก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (Sufficiency Economy) และหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มของสั ง คม (All For
Education) อีก ทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030)
ประเด็น ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ของประเทศ ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนายุทธศาสตร์ชาติมาเป็น
กรอบความคิด สาคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศ
ลดลง
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เป้าหมาย
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูงพื้นที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน - ชาย
ขอบ และแรงงานต่างด้าว)
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซ
เบอร์ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ใน การแข่งขันของประเทศ
เป้าหมาย
1. กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ
ด้าน
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี
คุณภาพและ มาตรฐาน
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
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3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม
จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได้
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
พื้นที่
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4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
กาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการ จัด
การศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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กระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้ว ยกระทรวงศึกษาธิการตระหนั กถึงความส าคัญยุทธศาสตร์ช าติด้านการพัฒ นาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงาน รวมถึง
การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักการตามนโยบาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กระทรวงศึก ษาธิ การมุ่ งมั่ น ดาเนิ น การภารกิ จหลั กตามแผนแม่ บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอด ช่ว งชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่ องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับ สนุนการ
ขับเคลื่อน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2568) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2568) รวมทั้ง
นโยบายและแผน ต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒ นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทางานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้า งความ
เชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพจึงกาหนดนโยบายประจา
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากาลังคนโดยมุ่งปฏิรูปองค์การ
เพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้าน
กฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการ
บริหารงานและการจัดการศึกษา
2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สมารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกกาลังสอง
(Thailand Education Eco - System: TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand โดยให้
ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วนร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน
และวิธีการดาเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทางานทุกภาคส่วน

จุดเน้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่
1.1 Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง
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1.2 Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ (คลังข้อมูล การนาข้อมูลมารวมกัน)
1.3 Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform)
1.4 e-book
1.5 e-office e-mail และ document
1.6 ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom Management
1.7 โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet)
2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จาเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital
Literacy สาหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM Coding
เป็นต้น
3. การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทา พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ 1) โลกทัศน์อาชีพ 2) การ
เสริมทักษะใหม่ (Up Skill) และ 3) การเพิ่มทักษะใหม่ที่จาเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
3.1 ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา)
3.2 ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา
3.3 วัยแรงาน
3.4 ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
เทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพิ่มบทบาทของ
กศน. ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติให้แก่
สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ ได้แก่
4.1 ด้านภาษาต่างประเทศ
4.2 ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา
5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ประกอบด้วย
เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ชาติฉบับใหม่และกฎหมายลาดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่
- การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทา แก้ไขและ
ปรับปรุงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
- การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อการจัด
การศึกษา
- การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ
- การจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
เรื่องที่ 2 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น
ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุง
โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ
6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานใน
สั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไม่ให้ เกิดความซ้ าซ้ อนในการจั ดฝึ ก อบรมให้ แต่ล ะกลุ่ มเป้ าหมายและใช้
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ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึ กษา เพื่อเป็น
หน่วยงานกลาง ในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร
หน่วยงานทุกระดับผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ รวมทั้งพัฒนา
ยกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ
7. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการผลิตสื่ อและจัดทาเนื้อหา (Content) เพื่อเผยแพร่ผ ลงาน
กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ ศธ.
8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดาเนินการขับเคลื่ อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การ
วางระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การการรั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ใ นภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ
11. การปฏิรูปองค์กรและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น
13. การศึกษายกกาลังสอง โดย
- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จาเป็น เพื่อทาหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train the
Trainer) และขยายผลการพั ฒ นาผ่ า นศู น ย์ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค คลเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ (Human Capital
Excellence Center: HCEC)
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep. go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสมารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และตลอดเวลาผ่ า นแพลตฟอร์ ม ด้ า นการศึ ก ษาเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ( Digital Education
Excellence Platform :DEEP)
- ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan: EIDP)
- จัดทา "คู่มือมาตรฐานโรงเรียน" เพื่อกาหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานที่จาเป็น
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทาด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และ
เติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่ คุณภาพ
มาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนา (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ
- มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตกาลังแรงงาน
ที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
และสถานประกอบการ
- มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา (TVET Excellence
Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการนานวัตกรรม Digital เพื่อมุ่งสู่การอาชีว ศึกษา
ดิจิทัล (Digital College)
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- มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อ
การดารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical Vocational
Education and Training: TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ
- มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อ
ดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
- ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.
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- ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษาทั้งก่อนและหลังสาเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาจนสาเร็จการศึกษาภาคบังคับ
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ
สร้างรายได้การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
- ฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษาการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
- ปฏิรูปองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน
- ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจากัดในการดาเนินงาน
โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
- ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นานโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทาง
ในการวางแผนและจัดทางบประมาณรายจ่ายประจางบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทวง
ศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้
2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ้ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลาดับโดยมีบ ทบาทภารกิจใน
การตรวจราชการ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลในระดั บ นโยบาย และจั ด ท ารายงานเสนอต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลาดับ
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3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และดาเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลาดับ
อนึ่ ง ส าหรั บ ภารกิ จ ของส่ ว นราชการหลั ก และหน่ ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ ใ นลั ก ษณะงานในเชิ ง หน้ า ที่
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดาเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวง ศึกษาธิการมีนโยบายสาคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากที่กาหนดหากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดนั้นข้างตัน ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดาเนินการเกิดผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว่า “รัฐต้อง
ดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ การศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 กาหนดว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”
และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพื่อให้เกิด การผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว”
อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้กาหนดวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่ พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการ พัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ 6
ยุทธศาสตร์ คือ
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
อย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม ศักยภาพ ซึ่ง “คนไทย
ในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มี
จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษา
ที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคน
ไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง” ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กาหนดนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 2575 แผนการปฏิรูปประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปรับวิสัยทัศน์ พัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง ด้วย
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ในช่วงแรก (พ.ศ. 2561-2565) ทิศทางของกระทรวงศึกษาธิการ ในระยะ 3 ปีข้างหน้า กาหนดวิสัยทัศน์
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พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ที่ให้น้าหนักจากการใช้ประโยชน์จากโอกาสภายนอก เพื่อมาลดจุดอ่อนภายใน
กระทรวงศึกษาธิการ เน้นไปที่การวางระบบบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวในการทางานร่วมกับภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระดับจังหวัด และระดับภาคภูมิศาสตร์ เพื่อให้
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
วิสัยทัศน์ “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้- ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มี
พื้นฐานชีวิตที่มนั่ คง มีคุณธรรม มีงานทา มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการ
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4. เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง ตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen)
พร้อมก้าวสู่สากล นาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็น พิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้ นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
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6. สถานศึกษาจั ดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และ
การรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
1. ผู้ เรี ย นทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลั กของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบ
ต่ อ ความมั่ น คง เช่ น ภั ย จากยาเสพติ ด ความรุ น แรง การคุ ก คามในชี วิ ต และ ทรั พ ย์ สิ น การค้ า มนุ ษ ย์
อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ ห่างไกลทุรกันดาร เช่น
พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายสานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
กาหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ ที่
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จะเป็นของ
โลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย ใฝ่
เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดนโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
1. ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและ สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
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2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดาเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ เป็น
เลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง เท่า
เทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ดาเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลก ใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ การ
เลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็นในแต่ละระดับ
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4.ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่
สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้ง
ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรส่งเสริมการจัดการศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ ยั่งยืน สู่เมืองหลวงการศึกษา
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และมีความ
เป็นพลโลก
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการเพื่อสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
โดยยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ( Sustainable
Development Goals : SDGs)
7. พัฒ นาระบบการบริ ห ารและการจั ดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มี
องค์ ก รเครื อ ข่ า ยทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ตลอดทั้ ง สหวิ ท ยาเขต เป็ น กลไกหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ น
นวัตกรรมเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และมีความเป็นพลโลก
2. ผู้เรียนมีความสามารถทางวิชาการเพื่อสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนได้รับโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ
6. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals : SDGs)
7. ส านั กงานแขตพื้น ที่การศึกษา และสถานศึกษา มีระบบการบริห ารและการจัดการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มีองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งสหวิทยา
เขต เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ย นเป็ นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลั กของชาติ ยึดมั่นในการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และมี
ความเป็นพลโลก
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการเพื่อสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ ที่ 4 สร้ างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่ อมล้ า ให้ ผู้ เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นมือ
อาชีพ
กลยุทธ์ที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มีความปลอดภัยจาก
ภัย ทุกรู ป แบบโดยยึ ดหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งและเป้า หมายการพัฒ นาที่ ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs)
กลยุ ท ธ์ ที่ 7 พั ฒ นาระบบการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา โดยใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ( Digital
Technology) มีองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งสหวิทยาเขต เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
นวัตกรรมเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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โรงเรียนราชวินิตบางเขน
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ลูกราชวินิตบางเขนมีคุณธรรม นาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล เป็นคนดีในพระบารมีปกเกล้า”
พันธกิจ (Missions)
1. จั ดการศึกษาให้ ได้มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้น
นั ก เรี ย นเป็ น ส าคั ญ เพื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ทั้ ง ด้ า นร่ า งกายและสติ ปั ญ ญา
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
2. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เน้นการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างจิตสานึก
ในความเป็ น ไทยและพลโลก ยึ ด มั่ น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอั นมี พ ระมหากษัตริย์
เป็นประมุข
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนให้ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิช าชีพ เสริมสร้างสั ง คม
แห่งการเรียนรู้ ทั้งภายในและนอกโรงเรียน
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนก้าวทัน
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ควบคู่มีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. สร้างความร่วมมือกับองค์กร เครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
เป้าประสงค์ (Objectives)
1. นักเรียนมีความรู้ตรงตามหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย
และสติปัญญา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี
2. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นไทยและพลโลก สามารถศึกษา
ต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น และด ารงชี วิ ตอยู่ ใ นสั งคมได้ อ ย่ างมี ค วามสุ ข และมี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รักษ์
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
3. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และครูสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้า ที่อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
4. มีแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีองค์กร เครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน (Strategies)
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5

พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้ ต รงตามหลั ก สู ต ร เป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาชาติ
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดารงชีวิตด้วยการใช้หลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสานึกในความเป็นไทยและมีความเป็นพลโลก และมีแนวคิดใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการจั ดการศึ ก ษาและการจัด การเรี ย นการสอนอย่ าง
มีคุณภาพตามวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
พัฒนาและวางกลไกการบริหารสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมั่นในการทางาน
รักความเป็นไทย
มีจิตสาธารณะ

จุดเน้นของโรงเรียน
โรงเรียนราชวินิตบางเขนมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทาแยกเป็นด้าน ๆ เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้
บริหารจัดการตามนโยบาย โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพในตัวของผู้เรียนในด้าน
ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะ ที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ซึ่ง
กาหนดไว้ ดังนี้ คือ
ด้านความสามารถและทักษะ โรงเรียนมุ่งพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองและแก้ ปั ญ หา ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นรู้ เน้ น ความสามารถด้ า นการใช้
ภาษาต่างประเทศ ให้สามารถสื่อสารได้ มีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตาม
วัย
ด้านคุณลักษณะ โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทักระดับชั้นเป็นพลเมืองดี มีใจรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะ โดยสอดแทรกในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ทั้งในและนอกห้องเรียนตลอดจนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
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ด้านการพัฒนาครู เน้นการสร้างความพร้อมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่การ
ปฏิบัติ
ด้านการบริหาร เน้นสร้างความเข้าใจในระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SMB)
และการมีส่วนร่วมขององค์กร การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาภายนอก การพัฒนา
บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมทุกเรื่องเพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป ซึ่งสรุป
จุดเน้นได้ ดังต่อไปนี้
ด้านนักเรียน
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นโดยผ่านเกณฑ์ระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ
2. มีโครงการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาชีพ พร้อมทั้งนักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อมี
ทักษะในการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4. นักเรียนทุกคนมีจิ ตสานึกในความเป็นไทย ใจธรรมะ มารยาทงาม ศรัทธา ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
5. สร้างโอการการศึกษาและทางเลือกการเรียนรู้ เน้นให้นักเรียนทุกคนศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
6. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ ดนตรี กีฬา และรักษ์สุขภาพ
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
ด้านครู
นิเทศอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครุและบุคลากรทางการศึกษา โดยส่งเสริมการจัดทาแผนการจัดการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 ของครูที่เข้ารับการอบรม เพื่อนาไปใช้ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล
ด้านการบริหาร
1. ส่งเสริมการทาวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในสถานศึกษา และสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
4. พัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา MOU กับส่วนราชการและสถาบันทางการศึกษา
5. ส่งเสริมพัฒนาในทุกเรื่องให้ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีและดี
มาก
สิ่งแวดล้อมรอบตัว
หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้า ลาคลอง ภูเขา ป่าไม้ ฯลฯ และ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ ฯลฯ เหล่านี้สามารถ
นามาใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทั้งสิ้น
ยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการของโรงเรียน
3. ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเครือข่ายทางการศึกษา
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โครงการหลักของโรงเรียน
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
4. โครงการตามรอยพระราชดาริ
5. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6. โครงการรักษ์สุขภาพ
7. โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน
8. โครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
9. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้
10. โครงการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา

74

ส่วนที่ 3
โครงสร้างแผนงานและโครงการตามยุทธศาสตร์
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ลาดับที่
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

งาน / โครงการ / กิจกรรม

โครงการ
หลักที่

กลยุทธ์
โรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ
1
1
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4
2
โครงการตามรอยพระราชดาริ
7
3
โครงการส่ งเสริ ม ระบบประกัน คุ ณ ภาพ

สถานศึกษา
โครงการพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม และ
เทคโนโลยี
โครงการพั ฒ นาภาคี เครื อ ข่ า ยทางการ
ศึกษา
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคของสถานศึกษา
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ
โครงการระดมทรั พยากรและลงทุน เพื่ อ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์
โรงเรียน

สอดคล้องตาม
พันธกิจ
โรงเรียน

สอดคล้องตาม
มาตรฐาน
การศึกษา

1
1
3,4

1
2
1,3

1,2
1
2

9

4

2

1,4

1,2,3

10

5

4

5

2

1,2,3

1,2,3

1,2

กลุ่มบริหารงบประมาณ
8
3
8

3

2,3

1,4,5

1,2,3

10
1

5
1

2,3
1,2,3

1,5
1,5

2
1,2,3

10

5

1,2,3

1-5

1,2,3

6

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

2

2

1,2,3

1,4,5

1,2,3

7

โครงการสนับสนุนส่งเสริมระบบการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา

1

1

1,2,3

1,4,5

1,2,3

1,2,3

4

1,2,3

1,2,3

3

2

1
2

โครงการพัฒนาการบริการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
โครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
8
3
8

3
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ลาดับที่

งาน / โครงการ / กิจกรรม

โครงการ
หลักที่

กลยุทธ์
โรงเรียน

ยุทธศาสตร์
โรงเรียน

สอดคล้องตาม
พันธกิจ
โรงเรียน

สอดคล้องตาม
มาตรฐาน
การศึกษา

กลุม่ บริหารทั่วไป
1
2
3
4
5
6

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
โครงการอนามัยดีชีวีมีสุข
โครงการทาดีมีสุข ลูก รนบ.
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการสืบสานงานประเพณีไทย
โครงการวัยใสใส่ใจประชาธิปไตย

9

4

1,2,3

4

1,2,3

6
2
10
3
5

2
2
5
2
2

1,2,3
1,3,4
1,2,4
1,3
2

1
2
5
2
2

1
1,2
1,2
1
1,2,3

1
1

1
1

1,2,3
1,2,3

1,4

1,2,3

1,4

1,2,3

1,4

1,2,3

4

2,3

1,2

1,2,3

1

1,3

1

1,3

1-5

1,2,3

1-5

1,2,3

กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1
2
1
2

1
2
1

โครงการเจียระไนเพชรภาษาไทย
โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน

1
1

1
1

กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1
1
1
โครงการคณิตศาสตร์ก้าวไกล เด็กไทย
ก้าวหน้า
1
1
1
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ
กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
1
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่
ความก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
9
4
1,4
โครงการห้องเรียนสีเขียว
กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2
2
1
โครงการพัฒนายุวชนสู่พลโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1
1
1
2

โครงการยุวพัฒนศิลป์

1

1

1

กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
1
1
1,4
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุม่ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
6
2
1,4
โครงการสร้างสุข สร้างร่างกาย สร้าง
รอยยิ้ม
9
4
2,3
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษา
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ลาดับที่

1

1
2
3

1
1
2
1
2
3
4
5

งาน / โครงการ / กิจกรรม

โครงการ
หลักที่

กลยุทธ์
โรงเรียน

ยุทธศาสตร์
โรงเรียน

กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1
โครงการอัจฉริยภาพทางภาษาพัฒนาสู่
1
1
สากล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
2
1
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อความรักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ และสถานศึกษา
2
2
1
โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
2
2
1
โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน
กลุ่มงานห้องสมุด
9
4
1,2
โครงการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมรัก
การอ่าน
กลุม่ งานแนะแนว
2
2
1
โครงการบริการสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ
2
2
1
โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทาง
การศึกษา
โครงการห้องเรียนพิเศษ
1
1
1
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและ
ภาวะผู้นา
2
2
1
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
9
4
3
โครงการติดตามและพัฒนาผลการเรียน
10
5
4
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ผู้ปกครอง ครู นักเรียนและภาคีเครือข่าย
8
3
4
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษา
และบริการทางการศึกษา

สอดคล้องตาม
พันธกิจ
โรงเรียน

สอดคล้องตาม
มาตรฐาน
การศึกษา

1

1,2,3

1-4

1,2,3

2

1,3

2

1,3

4

1,2,3

2

1

2

1

1

1,2,3

2
1,4
5

1,3
1,2,3
1,2,3

1

1,2,3

ส่วนที่ 4
รายละเอียดของแผนงาน

80

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ที่
วันที่ 28 ตุลาคม 2564
เรื่อง ขออนุญาตดาเนินงานตาม โครงการ/กิจกรรม/งานประจา
...................................................................................................................................................................
เรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565 เพื่อการบริหาร
จั ดการสถานศึ ก ษา ตามนโยบายของส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษามัธ ยมศึ ก ษากรุง เทพมหานคร เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
บัดนี้ การดาเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว สามารถนาแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2565 ไป
ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อให้บริการและอานวยความสะดวก แก่ กลุ่ม/งาน/ฝ่ายต่างๆของโรงเรียน
อันเป็นประโยชน์โดยตรงแก่นักเรียน ครู ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน โดยมี โครงการ ดังต่อไปนี้

กลุ่มบริหารวิชาการ
1.
2.
3.
4.
5.

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการตามรอยพระราชดาริ
โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาภาคี เครือข่ายทางการศึกษา

กลุ่มบริหารงบประมาณ
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
7. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
8. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
10. โครงการระดมทรัพยากรและลงทุนเพื่อการศึกษา
11. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
12. โครงการสนับสนุนส่งเสริมระบบการบริหารและพัฒนาการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13. โครงการพัฒนาการบริการกลุ่มบริหารงานบุคคล
14. โครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
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กลุ่มบริหารทั่วไป
15. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
16. โครงการอนามัยดีชีวีมีสุข
17. โครงการทาดีมีสุข ลูก รนบ.
18. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
19. โครงการสืบสานงานประเพณีไทย
20. โครงการวัยใสใส่ใจประชาธิปไตย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
21. โครงการเจียระไนเพชรภาษาไทย
22. โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
23. โครงการคณิตศาสตร์ก้าวไกล เด็กไทยก้าวหน้า
24. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26. โครงการห้องเรียนสีเขียว
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
27. โครงการพัฒนายุวชนสู่พลโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
28. โครงการยุวพัฒนศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
29. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
30. โครงการสร้างสุข สร้างร่างกาย สร้างรอยยิ้ม
31. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
32. โครงการอัจฉริยภาพทางภาษาพัฒนาสู่สากล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
33. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
และสถานศึกษา
34. โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
35. โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน
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งานห้องสมุด
36. โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
งานแนะแนว
37. โครงการบริการสารสนเทศเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
38. โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา
โครงการห้องเรียนพิเศษ
39. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและภาวะผู้นา
40. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
41. โครงการติดตามและพัฒนาผลการเรียน
42. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ผู้ปกครอง ครู นักเรียนและภาคีเครือข่าย
43. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาและบริการทางการศึกษา
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ประมาณการเงินอุดหนุน ประจาปีงบประมาณ 2565
จานวนนักเรียน ม.ต้น 838*3500
จานวนนักเรียน ม.ปลาย 931*3800
รวมเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2565

2,933,000
3,537,800
6,470,800

รายการค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ
1
2
3
4

ค่าสาธารณูปโภค
วัสดุสานักงาน/ค่าหมึกพิมพ์/ค่ากระดาษ
พัฒนาสื่อการเรียน
เครื่องปรับอากาศ (ล้าง+ค่าซ่อม)/ลิฟต์ (รายปี+ค่าซ่อม)
ค่ายานพาหนะ (น้ามันเชื้อเพลิง+ค่าซ่อม)

5 พัฒนาบุคลากร
รวมค่าใช้จ่ายด้วยเงินอุดหนุน

2,500,000
1,200,000
300,000
500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

300,000
4,800,000

บาท
บาท

เงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2565
รายการค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ

เงินอุดหนุนที่ใช้บริหารจัดการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
งบสารอง

6,470,800
4,800,000
1,670,800
1,670,800
885,240
83,770
305,580
86,000
310,210

คงเหลือ
785,560
701,790
396,210
310,210
-

**ใช้ ง บส ารอง (310,210 บาท) ในการด าเนิ น งานตามนโยบายของ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 และอื่น ๆ
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การจัดสรรงบประมาณ ประจาปี 2565
เงินอุดหนุนคงเหลือ
กลุ่มบริ หารวิชาการ
กลุ่มบริ หารงบประมาณ
กลุ่มบริ หารทัว่ ไป
กลุ่มบริ หารบุคคล
สารอง

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กลุ่มบริหารวิชาการ
สำนักงำนวิชำกำร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำฯ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพฯ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
งำนห้องสมุด
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
งำนแนะแนว
คงเหลือรวมสารอง

1,670,800
885,240
83,770
305,580
86,000
310,210
เงินที่ได้รับจัดสรร
885,240.00
480,240.00
20,000.00
20,000.00
40,000.00
15,000.00
40,000.00
40,000.00
20,000.00
20,000.00
93,350.00
85,000.00
11,650.00
0

คงเหลือ
785,560
701,790
396,210
310,210
-
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แบบสรุปการจัดตั้งงบประมาณเพื่อดาเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจา
กลุ่มบริหารวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )

ที่

งานโครงการ

1

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.1 งานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1.2 งานส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.3 งานส่งเสริมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยี
1.4 กิจกรรมติวเข้มส่งเสริมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
1.5 งานกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
สถานศึกษา
1.6 กิจกรรมค่ายวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล (CEFR)
โครงการตามรอยพระราชดาริ
2.1 งานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา
3.1 งานประกันคุณภาพการศึกษา
3.2 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3.3 งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจยั
3.4 งานนิเทศการจัดการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
4.1 งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
4.2 งานพัฒนาระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี
โครงการพัฒนา ภาคี เครือข่ายทางการศึกษา
5.1 งานรับสมัครนักเรียนใหม่
5.2 งานประชุมกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย

2
3

4
5.

(1)
เงิน
อุดหนุน

(2)
รายได้ฯ

85,000
30,000
10,000
35,000

งบประมาณ (บาท)
(3)
(4)
(5)
รายได้ เรียนฟรี
เงิน
ห้อง
15 ปี
สมาคมฯ
เรียน
พิเศษ
200,000

(6)
เงินอื่น ๆ

รวม
(1)+(2)+(3)
+(4)+(5)+(6)

108,000

393,000

170,000
10,000

108,000
(เก็บนักเรียน)
30,000

1,000
1,000
13,000
5,000
3,000
3,000
2,000
350,240
335,000
15,240
31,000
5,000
5,000

5.3 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน
5.4 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ( Open House )
5.5 กิจกรรมแนะแนวเพื่อสร้างเครือข่ายการศึกษา

1,000
20,000

รวมทั้งสิ้นทุกโครงการ

480,240

1,000
13,000

350,240
20,000

51,000

10,000
(สวัสดิการ)

-

-

200,000

10,000
(สวัสดิการ)
128,000

808,240
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แบบสรุปการจัดตั้งงบประมาณเพื่อดาเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจา
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )
งบประมาณ (บาท)

ที่

งานโครงการ

1.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
ค่าไฟฟ้า (ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวสุภาวดี พุทธรัตน์)
ค่าน้าประปา (ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวสุภาวดี พุทธรัตน์)
ค่าอินเทอร์เน็ต (ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวสุภาวดี พุทธรัตน์)
ค่าโทรศัพท์ (ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวสุภาวดี พุทธรัตน์)
ค่าเก็บขยะมูลฝอย (ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวสุภาวดี พุทธ
รัตน์)
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนรู้
(ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวกนกวรรณ เชื้อวงษ์)
2.2 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้
(ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวกนกวรรณ เชื้อวงษ์)
2.3 กิจกรรมส่งเสริมบริการเพื่อการเรียนรู้
(ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวกนกวรรณ เชื้อวงษ์)
โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
3.1 กิจกรรมจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
(ผู้รับผิดชอบ : นายณฐภณ สิริอิสรา)
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
4.1 หนังสือแบบเรียน
(ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาววนาภรณ์ มีโถ)
4.2 อุปกรณ์การเรียน
(ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาววนาภรณ์ มีโถ)
4.3 เครื่องแบบนักเรียน
(ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาววนาภรณ์ มีโถ)
โครงการระดมทรัพยากรและลงทุนเพือ่ การศึกษา
5.1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อระดมทุนการศึกษาประจาภาค
เรียนที่ 1 และ 2
(ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวเกศกนก โพธิสวัสดิ์)
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการเรียนคอมพิวเตอร์
(ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวนภาเพ็ญ ภูหาด)
6.2 กิจกรรมการเรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา
(ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ)
6.3 กิจกรรมสาธารณูปโภค
(ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวสุภาวดี พุทธรัตน์)

2.

3.
4.

5.

6.

(1)
เงินอุดหนุน

(2)
รายได้ฯ

(3)
รายได้
ห้อง
เรียน
พิเศษ

(4)
เรียนฟรี
15 ปี

(5)
เงิน (6)
สมาคม เงิน
ฯ
อื่นๆ

รวม
(1)+(2)+(3)
+(4)+(5)+(6)

2,500,000
1,852,000
440,000
160,000
24,000

2,500,000
1,852,000
600,000
365,000
24,000

24,000

24,000

2,000,000

2,000,000

1,200,000

1,200,000

300,000

300,000

500,000

500,000

23,770

23,770

23,770

23,770
3,601,705
1,977,925

3,601,705
1,977,925

780,680

780,680

843,100

843,100

20,000

20,000

20,000

20,000
9,623,000

9,623,000

1,415,000

1,415,000

1,415,000

1,415,000

1,415,000

1,415,000
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งบประมาณ (บาท)

ที่

7.

งานโครงการ

(1)
เงินอุดหนุน

(2)
รายได้ฯ

(3)
รายได้
ห้อง
เรียน
พิเศษ

(4)
เรียนฟรี
15 ปี

(5)
เงิน (6)
สมาคม เงิน
ฯ
อื่นๆ

รวม
(1)+(2)+(3)
+(4)+(5)+(6)

6.4 กิจกรรมการสอนโดยการจัดการจ้างครูอัตราจ้าง
(ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น)
6.5 กิจกรรมการจัดหาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
(ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นายรชฎ เจริญวิริยะภาพ)
6.6 กิจกรรมการจัดการเรียน ภาษาญี่ปนุ่ และภาษาจีน
(ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ)

2,122,500

2,122,500

2,122,500

2,122,500

325,000

325,000

6.7 กิจกรรมการประกันอุบัติเหตุนักเรียน
(ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางญาณิศา จันทะแจ่ม)

530,700

530,700

6.8 กิจกรรมการทาคู่มือนักเรียน
(ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวสุภัสสร จันทร์กระจ่าง)

50,200

50,200

6.9 กิจกรรมจัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน
(ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวสุภัสสร จันทร์กระจ่าง)
6.10 กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน
(ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางญาณิศา จันทะแจ่ม)
โครงการสนับสนุนส่งเสริมระบบการบริหารและพัฒนาการศึกษา
7.1 กิจกรรมส่งเสริมระบบบริหารและพัฒนาการศึกษา
(ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง)
7.2 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารการศึกษา
(ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง)

50,200

50,200

176,900

176,900

รวมทั้งสิ้นทุกโครงการ

350,210
310,210

-

40,000
4,893,980

350,210
310,210
40,000

9,623,000

3,601,705

18,118,685
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แบบสรุปการจัดตั้งงบประมาณเพื่อดาเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประจาปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )

ที่

งานโครงการ

โครงการพัฒนาการ
1. บริการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
1.1 งานพัฒนา
ทรัพยากร กลุม่
บริหารงานบุคคล
1.2 งานทะเบียน
ประวัติ
1.3 งานสร้างขวัญ
กาลังใจ
โครงการส่งเสริมครู
2. และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
2.1 งานส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้นทุกโครงการ

(1)
เงินอุดหนุน

(2)
รายได้ฯ

งบประมาณ (บาท)
(3)
(4)
(5)
รายได้
เรียนฟรี เงินสมาคมฯ
ห้องเรียน
15 ปี
พิเศษ

(6)
เงินอื่นๆ

รวม
(1)+(2)+(3)
+(4)+(5)+(6)

86,000

86,000

74,000

74,000

2,000

2,000

10,000

10,000

300,000

300,000

300,000

300,000

386,000

386,000
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แบบสรุปการจัดตั้งงบประมาณเพื่อดาเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจา
กลุม่ บริหารทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )

ที่

งานโครงการ

1 รักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1.1 กิจกรรมซ่อมบารุงปรับปรุงอาคารสถานที่
1.2 กิจกรรมพัฒนาและซ่อมบารุงห้องโสตฯ
1.3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุและครุภณ
ั ฑ์
2 อนามัยดีชีวีมสี ุข
2.1 กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
3 ทาดีมีสุขลูก รนบ.
3.1 กิจกรรมไหว้ครู
3.2 กิจกรรมระเบียบวินัยโรงเรียน
3.3 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมและห้องเรียน
สีขาว
3.4 กิจกรรมระบบ Student Care
4 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.1 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.2 กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปกครอง
และครู
5 สืบสานงานประเพณีไทย
5.1 กิจกรรมสืบสานงานประเพณีไทย
6 วัยใสใส่ใจประชาธิปไตย
6.1 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
6.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
รวมทั้งสิ้นทุกโครงการ

(1)
เงิน
อุดหนุน
272,580
230,000
15,500
27,080
10,000
10,000
12,000
5,000
3,000

งบประมาณ (บาท)
(2)
(3)
(4)
(5)
รายได้ฯ รายได้ เรียนฟรี เงิน
ห้องเรียน 15 ปี สมาคม
พิเศษ
ฯ

(6)
เงินอื่นๆ

530,700

4,000

รวม
(1)+(2)+(3)+
(4)+(5)+(6)
272,580
230,000
15,500
27,080
10,000
10,000
542,700
5,000
3,000
4,000

530,700
4,000
2,000

530,700
4,000
2,000

2,000

2,000

2,000
2,000
5,000
5,000
305,580

2,000
2,000
5,000
5,000
836,280

530,700
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แบบสรุปการจัดตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ / กิจกรรม / งานประจา
กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจาปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )

ที่

งานโครงการ

โครงการเจียระไน
เพชรภาษาไทย
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้สู่อนาคต
กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางภาษาไทย
- กิจกรรมเพชร
ภาษาไทย
โครงการหมอภาษา
2.
พัฒนาเยาวชน
รวมทั้งสิ้นทุกโครงการ
1.

งบประมาณ (บาท)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
เงินอุดหนุน รายได้ฯ รายได้
เรียนฟรี
เงินสมาคมฯ
ห้องเรียน
15 ปี
พิเศษ

(6)
เงินอื่นๆ

รวม
(1)+(2)+(3)
+(4)+(5)+(6)

19,000.00

19,000.00

3,500.00

3,500.00

12,000.00

12,000.00

3,500.00

3,500.00

1,000.00
20,000.00

-

-

-

-

-

1,000.00
20,000.00
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แบบสรุปการจัดตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ / กิจกรรม / งานประจา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )

ที่

งานโครงการ

โครงการคณิตศาสตร์ก้าวไกล
เด็กไทยก้าวหน้า
1.1 กิจกรรมวันคณิตศาสตร์
1.2 กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี
โครงการพัฒนาศักยภาพ
2
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
2.1 กิจกรรมการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
2.2 กิจกรรมคลินิก
คณิตศาสตร์
2.3 กิจกรรมกาจัดจุดอ่อน
รวมทั้งสิ้นทุกโครงการ
1

(1)
(2)
เงินอุดหนุน รายได้ฯ

งบประมาณ (บาท)
(3)
(4)
(5)
รายได้
เรียนฟรี เงินสมาคมฯ
ห้องเรียน
15 ปี
พิเศษ

(6)
เงินอื่น ๆ

รวม
(1)+(2)+(3)
+(4)+(5)+(6)

14,000

14,000

7,000

7,000

7,000

7,000

6,000

6,000

3,000

3,000

2,000

2,000

1,000
20,000

1,000
20,000
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แบบสรุปการจัดตั้งงบประมาณเพื่อดาเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจา
กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )
งบประมาณ (บาท)
ที่

(3)
(1)
(2)
รายได้
เงินอุดหนุน รายได้ฯ ห้องเรียน
พิเศษ

งานโครงการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
1 ผู้เรียนสู่ความก้าวหน้าด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
1.2 กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์
1.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 โครงการห้องเรียนสีเขียว
รวมทั้งสิ้นทุกโครงการ

(4)

เรียนฟรี
15 ปี

(5)
เงิน
สมาคมฯ

(6)

เงินอื่นๆ

รวม
(1)+(2)+(3)
+(4)+(5)+(6)

40,000

40,000

30,000

30,000

5,000

5,000

5,000

5,000
1,712.77
1,712.77

40,000

1,712.77
41,712.77

แบบสรุปการจัดตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ / กิจกรรม / งานประจา
กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )
งบประมาณ (บาท)
ที่

1.

งานโครงการ
โครงการพัฒนายุวชน
สู่พลโลก
1.1 กิจกรรมพัฒนาสื่อ
สังคมศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้
1.2 กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการสังคมศึกษา
รวมทั้งสิ้นทุกโครงการ

(1)
เงินอุดหนุน

(2)
รายได้ฯ

(3)
รายได้
ห้องเรียน
พิเศษ

(4)

เรียนฟรี
15 ปี

(5)
เงินสมาคมฯ

(6)

เงินอื่นๆ

รวม
(1)+(2)+(3)
+(4)+(5)+(6)

15,000.00

15,000.00

5,000.00

5,000.00

10,000.00

10,000.00

15,000.00

15,000.00
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แบบสรุปการจัดตั้งงบประมาณเพื่อดาเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจา
กลุม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
ประจาปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )
งบประมาณ (บาท)
ที่

งานโครงการ

1 โครงการยุวพัฒนศิลป์
11. กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถทางวิชาการ
ด้านศิลปะ
1.2 กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพผูเ้ รียนด้านศิลปะ
รวมทั้งสิ้น

(3)
(1)
(2)
รายได้
เงินอุดหนุน รายได้ฯ ห้องเรียน
พิเศษ
40,000

(5)
เงิน
สมาคมฯ

(4)

เรียนฟรี
15 ปี

รวม
(1)+(2)+(3)
+(4)+(5)+(6)

(6)

เงินอื่นๆ

40,000

40,000

-

-

-

-

-

40,000

-

-

-

-

-

-

-

40,000

40,000

แบบสรุปการจัดตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ / กิจกรรม / งานประจา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )

ที่

งานโครงการ

โครงการสร้างสุข
1. สร้างร่างกาย สร้าง
รอยยิ้ม
โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาสื่อและ
2.
นวัตกรรมทาง
การศึกษา
รวมทั้งสิ้นทุกโครงการ

(1)
เงินอุดหนุน

งบประมาณ (บาท)
(3)
(4)
(5)
รายได้
เรียนฟรี เงินสมาคมฯ
ห้องเรียน
15 ปี
พิเศษ

(2)
รายได้ฯ

(6)
เงินอื่นๆ

รวม
(1)+(2)+(3)
+(4)+(5)+(6)

38,500

-

-

-

-

-

38,500

1,500

-

-

-

-

-

1,500

40,000

40,000
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แบบสรุปการจัดตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ / กิจกรรม / งานประจา
กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ประจาปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )

ที่

งานโครงการ

ส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการ
1
สอน กลุม่ สาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ
1.1 กิจกรรม
ประสบการณ์เรียนรูส้ ู่
อาชีพ
1.2 กิจกรรมฝึกเรียนรู้
สู่การปฏิบัติจริง
รวมทั้งสิ้นทุกโครงการ

(1)
เงินอุดหนุน

(2)
รายได้ฯ

งบประมาณ (บาท)
(3)
(4)
(5)
รายได้
เรียนฟรี เงินสมาคมฯ
ห้องเรียน
15 ปี
พิเศษ

(6)
เงินอื่นๆ

รวม
(1)+(2)+(3)
+(4)+(5)+(6)

20,000

20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

20,000

20,000

แบบสรุปการจัดตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ / กิจกรรม / งานประจา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ประจาปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )
ที่

งานโครงการ

โครงการอัจฉริยภาพ
1 ทางภาษาพัฒนาสู่
สากล
1.1 กิจกรรมค่าย
ความรู้คู่ความสนุก
1.2 กิจกรรมพัฒนา
ทักษะทางภาษาและ
เรียนรู้วัฒนธรรม
ต่างประเทศ
รวมทั้งสิ้นทุกโครงการ

(1)
เงินอุดหนุน

(2)
รายได้ฯ

งบประมาณ (บาท)
(3)
(4)
(5)
รายได้
เรียนฟรี เงินสมาคมฯ
ห้องเรียน
15 ปี
พิเศษ

(6)
เงินอื่นๆ

รวม
(1)+(2)+(3)
+(4)+(5)+(6)

20,000

20,000

11,000

11,000

9,000

9,000

20,000

20,000
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แบบสรุปการจัดตั้งงบประมาณเพื่อดาเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจา
กลุม่ งานห้องสมุด
ประจาปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )
งบประมาณ (บาท)
ที่

(1)
เงินอุดหนุน

งานโครงการ

โครงการห้องสมุดมี
1. ชีวิต เพื่อส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน
1.1 กิจกรรมพัฒนา
ห้องสมุด/ทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อบริการ
และเผยแพร่ข่าวสาร
ความรู้
1.2 กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านและสัปดาห์
ห้องสมุด
รวมทั้งสิ้นทุกโครงการ

(2)
รายได้ฯ

(3)
รายได้
ห้องเรียน
พิเศษ

(4)
เรียนฟรี
15 ปี

(5)
เงินสมาคมฯ

(6)
เงินอื่นๆ

รวม
(1)+(2)+(3)
+(4)+(5)+(6)

93,350

93,350

90,350

90,350

3,000

3,000

93,350

93,350

แบบสรุปการจัดตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรม/งานประจา
งานแนะแนว
ประจาปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
ที่

งานโครงการ

1 โครงการบริ ก ารสารสนเทศเพื่ อ
การศึ ก ษาต่ อ และการประกอบ
อาชีพ
2 โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาส
ทางการศึกษา
- กิจกรรมทุนการศึกษาภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
- กิจกรรมกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยมื
เพื่อการศึกษา
รวมทั้งสิ้นทุกโครงการ

(1)
เงินอุดหนุนฯ

งบประมาณ (บาท)
(2)
(3)
(4)
(5)
เงินรายได้ เงินรายได้ เงิน
เงิน
สถานศึกษา ห้องเรียน เรียนฟรี สมาคมฯ
พิเศษ
15 ปี

(6)
เงิน
อื่นๆ

รวม
(1)+(2)+(3)
+(4)+(5)+(6)

10,025

-

-

-

-

-

10,025

1,625

-

-

-

-

-

1,625

11,650

-

-

-

-

-

11,650
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แบบสรุปการจัดตั้งงบประมาณเพื่อดาเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจา
ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประจาปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )
งบประมาณ (บาท)
ที่

งานโครงการ

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเพื่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสถานศึกษา
1.1 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่ ร.ต.ศุภกร พรสว่างกุล)
1.2 การจัดแข่งขันกีฬาสี
(ผู้รับผิดชอบ : นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศ)
1.3 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และวันพ่อแห่งชาติ
(ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอมรรัตน์ กระดาษ)
1.4 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี
(ผู้รับผิดชอบ : นางรพีพรรณ กรุณาพิทักษ์)
1.5 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่ ร.ต.ศุภกร พรสว่างกุล)
1.6 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(ผู้รับผิดชอบ : นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศ)
1.7 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
(ผู้รับผิดชอบ : นางอุไรวรรณ คงเกินทุน)
1.8 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
(ผู้รับผิดชอบ : นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศ)
1.9 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ
(ผู้รับผิดชอบ : นางมัณฑนา ฟักขาว)
1.10 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
(ผู้รับผิดชอบ : นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศ

(1)
เงิน
อุดหนุน

(3)
(2) รายได้
ราย ห้อง
ได้ฯ เรียน
พิเศษ

(4)
เรียนฟรี
15 ปี

(5)
เงิน
สมาคมฯ

(6)
เงิน
อื่นๆ

รวม
(1)+(2)+(3)
+(4)+(5)+(6)

85,000.-

85,000.-

3,000.-

3,000.-

30,000.-

30,000.-

5,000.-

5,000.-

3,000.-

3,000.-

3,000.-

3,000.-

10,000.-

10,000.-

3,000.-

3,000.-

15,000.-

15,000.-

5,000.-

5,000.-

8,000.-

8,000.-
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งบประมาณ (บาท)
ที่

งานโครงการ

2. โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน
2.1 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
(ผู้รับผิดชอบ : นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศ)
2.2 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2
(ผู้รับผิดชอบ : นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศ)
2.3 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3
(ผู้รับผิดชอบ : นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศ)
2.4 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม – จริยธรรม ม.4
(ผู้รับผิดชอบ : นายจารุพงศ์ กวางษี)
2.5 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม – จริยธรรม ม.5
(ผู้รับผิดชอบ : นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน)
2.6 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม – จริยธรรม ม.6
(ผู้รับผิดชอบ : นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ)
3. โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน
3.1 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1
(ผู้รับผิดชอบ : นางจิตติญา กล่อมเจ๊ก)
3.2 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.2
(ผู้รับผิดชอบ : นางสาวดวงดาว คุ้มภัย)
3.3 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.3
(ผู้รับผิดชอบ : นายนพดล เชิงศิร)ิ
3.4 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.4
(ผู้รับผิดชอบ : นายจารุพงศ์ กวางษี)
3.5 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.5
(ผู้รับผิดชอบ : นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน)
3.6 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.6
(ผู้รับผิดชอบ : นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ)
รวมทั้งสิ้นทุกโครงการ

(1)
เงิน
อุดหนุน

(3)
(2) รายได้
ราย ห้อง
ได้ฯ เรียน
พิเศษ

(4)
เรียนฟรี
15 ปี
330,000.
35,000.-

85,000.-

(5)
เงิน
สมาคมฯ

(6)
เงิน
อื่นๆ

รวม
(1)+(2)+(3)
+(4)+(5)+(6)
330,000.35,000.-

35,000.-

35,000.-

245,000.
5,000.-

245,000.-

5,000.-

5,000.-

5,000.-

5,000.-

670,000.
120,000.
120,000.
25,000.-

670,000.120,000.-

135,000.
135,000.
135,000.
-

135,000.-

1,000,000.-

1,085,000.-

5,000.-

120,000.25,000.-

135,000.135,000.-
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ที่

แบบสรุปการจัดตั้งงบประมาณเพื่อดาเนิน โครงการ / กิจกรรม / งานประจา กลุ่มบริหารวิชาการ
โครงการห้องเรียนพิเศษ
ประจาปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )
งบประมาณ (บาท)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
รวม
งานโครงการ
เงิน ราย รายได้
เรียน เงินสมาคมฯ เงินอื่นๆ
(1)+(2)+(3)
อุดหนุน ได้ฯ ห้องเรียน ฟรี
+(4)+(5)+(6)
พิเศษ
15 ปี

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการและภาวะผู้นา
1.1 กิจกรรมเรียนพิเศษเสริม
หลักสูตร
1.2 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะ
วิชาการและภาวะผู้นา
1.3 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และภาษา
1.4 กิจกรรมทัศนศึกษา
2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
2.1 กิจกรรมสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษา (CEFR)
2.2 กิจกรรมสอบวัดระดับ
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
2.3 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
แข่งขันด้านวิชาการ
2.4 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา
ต่อ
โครงการติดตามและพัฒนาผล
3
การเรียน
3.1 กิจกรรมการประชุมติดตาม
ผลการเรียน
3.2 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
โครงการเสริมสร้าง
4 ความสัมพันธ์ผู้ปกครอง ครู
นักเรียนและภาคีเครือข่าย
4.1 กิจกรรมแนะแนวสัญจร
4.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์
โครงการห้องเรียนพิเศษ
4.3 กิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
4.4 กิจกรรมสัมมนาผู้ปกครอง
1

3,361,100

288,000

2,044,800
943,000

3,649,100
2,044,800

288,000

1,231,000

218,300

218,300

155,000
307,700

155,000
335,300

27,600

50,100
27,600

50,100
27,600

55,200

200,000

200,000

30,000

30,000

175,000

175,000

10,000

10,000

165,000

165,000

362,850

72,000

434,850

20,000

20,000

10,000

10,000

182,850

182,850

150,000

72,000

222,000
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ที่

งานโครงการ

โครงการส่งเสริมความเป็น
5 เลิศด้านภาษาและบริการ
ทางการศึกษา
5.1 งานจ้างบุคลากรและ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
5.2 งานพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยี
5.3 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และบริการทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้นทุกโครงการ

(1)
(2)
เงิน ราย
อุดหนุน ได้ฯ

(3)
รายได้
ห้องเรียน
พิเศษ

งบประมาณ (บาท)
(4)
(5)
(6)
เรียน เงินสมาคมฯ เงินอื่นๆ
ฟรี
15 ปี

2,335,000

รวม
(1)+(2)+(3)
+(4)+(5)+(6)
2,335,000

1,350,000

1,350,000

100,000

100,000

885,000

885,000

6,541,650

387,600

6,929,250

100

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตให้ดาเนินงานตาม โครงการ/กิจกรรม/งาน ที่กาหนดไว้

(นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ)
หัวหน้างานวิเคราะห์และจัดทาแผนของสถานศึกษา

(นายณฐภณ สิริอิสรา)
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

(นายชัชวาล พฤกษ์พงศ์พันธ์)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน
 อนุญาต

 ไม่อนุญาต

ด้วยเหตุผลดังนี้

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….…………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เห็นชอบ

 ไม่เห็นชอบ ด้วยเหตุผลดังนี้

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….…………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(รองศาสตราจารย์ ดร.ไสว ฟักขาว)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนราชวินิตบางเขน

ภาคผนวก

งานวิเคราะห์และจัดทาแผนสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนราชวินิตบางเขน จัดทาขึ้นโดยคณะกรรมการ
แผนงานของกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน ได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม/งานประจา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2564 – 2566 รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 และ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะนาไปสู่
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี คุณภาพ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ซึ่ง
แผนงาน / โครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ มีทักษะความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า มีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ รวมทั้งมีสติปัญญาที่ดีพร้อมกับมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดารงชีวิต และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเพื่อให้การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งานประจาของ
โรงเรียน บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

(ลงชื่อ)
ให้ความเห็นชอบ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ไสว ฟักขาว)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนราชวินิตบางเขน

งานวิเคราะห์และจัดทาแผนสถานศึกษา

คณะทำงำน
คณะกรรมกำรฝ่ำยอำนวยกำร
1.
2.
3.
4.
5.

นายธัญวิชญ์
นางศศิพิมพ์
นางสาวรัศมี
นายพลพีระ
นายชัชวาล

ไตรรัตน์
วรรณกูล
วงวิลัย
วงศ์พรประทีป
พฤกษ์พงศ์พันธ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมกำรดำเนินงำน
1. นายชัชวาล
2. นายณฐภณ
3. นางจุติพร
4. นางสาวกนกวรรณ
5. นางสาวเฉลิมสิริ
6. นางสาวพิสมัย
7. นายอนุรักษ์
8. นางสาวรวิพร
9. นางสาวภัทรสุดา
10. นายณัฐพร
11. นางศิโรรัตน์
12. นางวิริสา
13. นางสาวกานต์ธีรา
14. นายพงศธร
15. นางสาวขวัญเรือน
16. นางวรัญญา
17. นางสาวรมย์รวินท์
18. นางสาวอัจฉรา
19. นางรัถญา
20. นางสาวณัฐชยา
21. นางสาวศรัญญา

พฤกษ์พงศ์พันธ์
สิริอิสรา
เมฆบุตร
ทองดี
หนูดี
ดวงพิมาย
สวัสดี
พรมไชย
หนองกก
จันทร์ประนต
เรืองคง
ปัญญะโส
บางเขียว
อารีพันธุ์
มุ่งผลกลาง
ยอดกระโหม
อินทโชติ
วงษ์แก้ว
คาแพง
จิตมาศ
โฮ่คุณ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

งานวิเคราะห์และจัดทาแผนสถานศึกษา

คาสั่งโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ที่ ๑๒๓ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี ๒๕๖๕
……………………………………..
ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน กาหนดดาเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
๒๕๖๕ โรงเรียนราชวินิตบางเขน ณ ห้องประชุมเกษรแก้ว ในวันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙
(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗(๔)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนดให้ผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
๑. นายธัญวิชญ์
ไตรรัตน์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวรัศมี
วงวิลัย
รองประธานกรรมการ
๓. นายพลพีระ
วงศ์พรประทีป
กรรมการ
๔. นางศศิพิมพ์
วรรณกูล
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ให้คาปรึกษา แนะนา และอานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
๑. นางศศิพิมพ์
๒. นายณฐภณ
๓. นางขนิษฐา
๔. นางสาวอมรรัตน์
๕. นางรพีพรรณ
๖. นางมัณฑนา
๗. นางอุไรวรรณ
๘. นางสาวธิดามาศ
๙. นางแก้วใจ
๑๐. นายสมชาย
๑๑. นางสาวจันทรัตน์
๑๒. นางสาวพิสมัย
๑๓. นางสาวถิรญา
๑๔. นายอนุรักษ์

วรรณกูล
สิริอิสรา
แปงมูล
กระดาษ
กรุณาพิทักษ์
ฟักขาว
คงเกินทุน
สิงห์ธวัช
เหมือนอินทร์
กรุณาพิทักษ์
เนืองนิตย์
ดวงพิมาย
มิตรมงคลยศ
สวัสดี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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-๒๑๕. นางสาวรวิพร
๑๖. นางสาวภัทรสุดา
๑๗. นายณัฐพร
๑๘. นางสาวกนกวรรณ
๑๙. นางศิโรรัตน์
๒๐.นางวิริสา
๒๑. นางสาวกานต์ธีรา
๒๒. นายพงศธร
๒๓. นางสาวขวัญเรือน
๒๔. นางวรัญญา
๒๕. นางสาวรมย์รวินท์
๒๖. นางสาวอัจฉรา
๒๗. นางรัถญา
๒๘. นางสาวณัฐชยา
๒๙. นางจุติพร
๓๐. นางสาวเฉลิมสิริ
๓๑. นางสาวศรัญญา

พรมไชย
หนองกก
จันทร์ประนต
ทองดี
เรืองคง
ปัญญะโส
บางเขียว
อารีพันธุ์
มุ่งผลกลาง
ยอดกระโหม
อินทโชติ
วงษ์แก้ว
คาแพง
จิตมาศ
เมฆบุตร
หนูดี
โฮ่คุณ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่ ๑. ดาเนินการทบทวนโครงการ/กิจกรรม และสรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการนาเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติการ ประจาปี ๒๕๖๕
๓. จัดเตรียมเอกสาร สไลด์ PowerPoint เพื่อใช้ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา
แผนปฏิบัติการ ประจาปี ๒๕๖๕
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล
๑. นางสาวศรัญญา
โฮ่คุณ
๒. นางจุติพร
เมฆบุตร
๓. นางสาวกนกวรรณ ทองดี
๔. นางสาวเฉลิมสิริ
หนูดี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ห่น้ำที่ ๑. จัดทาแบบประเมินผล ดาเนินการประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงานเป็นรูปเล่ม เพื่อเสนอ
ผู้อานวยการโรงเรียน
๒. ปฏิบัตหิ น้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิเคราะห์และจัดทาแผนสถานศึกษา

ทั้งนี้ ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่

๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

( นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
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กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕
วันที่ ๘ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมเกษรแก้ว เวลำ ๐๙.๐๐ น.
...........................................................................................
กำหนดกำรประชุม
เวลำ
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

กิจกรรม
พิธีเปิด ผู้อานวยการโรงเรียนกล่าวเปิดประชุม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

